
UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 

Zawarta w Warszawie w dniu................................................ 

 

Pomiędzy: WYPOŻYCZALNIĄ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO: MILA - PIOTR 

OLEJNICZAK ANNA OLEJNICZAK S.C.  UL: WICHROWA 7d/2 ,04-682 WARSZAWA  

NIP: 9522168772 , REGON: 368394347    TEL: 507 618 34 

MILA S.C   PKO BP 57 1020 1169 0000 8202 0259 2640   

Zwanym dalej WYPOŻYCZALNIĄ  

a:Panem/Panią: ..........................................................................................tel.. ............................ ...... 

Miejsce zamieszkania:......................................................................................................... .................. 

legitymującym się dokumentem tożsamości: 

........................................................................................................................... . .. 

Zwanym dalej OSOBĄ WYPOŻYCZAJĄCĄ. 

Pkt.1 

Sprzęt rehabilitacyjny , będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi własność firmy MILA S.C 

Osoba wypożyczająca nie posiada w stosunku do niego żadnych innych praw niż wynikające z 

niniejszej Umowy. 

Pkt.2 

Wypożyczaniu podlega :................................. 

Na okres od..............................do............................ 
Umowa ulega wydłużeniu  na kolejny miesiąc jeżeli 

najpóźniej na 2 dni przed końcem opłaconego okresu wypożyczenia Osoba Wypożyczająca  nie zgłosi 

chęci zwrotu wypożyczenego sprzętu. 

Opłata wraz z kaucją będzie uiszczona gotówką w momencie dostarczenia sprzętu. 

Pkt.3 

Opłata za wypożyczenie wynosi.......... zł za każdy rozpoczęty miesiąc wypożyczenia. 

Zwrot wypożyczonego sprzętu przed końcem opłaconego okresu wypożyczenia nie daje podstawy do 

częściowego zwrotu kosztów  za wypożyczenie. 

Ewentualna opłata za transport sprzętu do domu klienta na terenie Warszawy  odbywa się kazdorazowo 

po wcześniejszym  uzgodnieniu w zależnosci od dzielnicy . 

Kaucja za wypożyczony sprzęt wynosi .......... Kaucja jest zwracana w całości, o ile nie znajdą się 

przesłanki do potrącenia z niej kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu. 
Wynajmujący oświadcza że sprzęt zostaje mu przekazany w stanie czystym i zobowiązuje się oddac go 

w takim samym stanie. Jeśli sprzęt będzie wymagał czyszczenia wówczas z kaucji zostanie potrącone 

20zł na oddanie sprzętu do wyczyszczenia. 

W przypadku zniszczenia  lub zagubienia sprzętu Osoba Wypożyczająca zobowiązuje się zapłacić 

Wynajmującemu kwotę ................ 

Pkt.4 

Dostarczony przez Wypożyczalnię sprzęt jest sprawny a Osoba Wypożyczająca została przeszkolona 

z jego obsługi. 

 

Pkt.6 

W sprawach nieuregulowanych umową, strony wiążą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach co potwierdzone jest stosownym 

podpisem. 

 

WYPOŻYCZALNIA                                                                             OSOBA WYPOŻYCZAJĄCA  

 
 


