
Umowa wypożyczenia
sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

Zawarta w dniu:

zamieszkałą / ym:

legitymującą / ym się:

w pomiędzy:

firmą Fizjoterapia Emilia Kurowska, 

ul. Jesionowa 6, 05-830 Nadarzyn, NIP: 797-162-34-40, REGON: 141-224-530,  reprezentowaną przez: 
Emilię Kurowską zwaną dalej Usługodawcą, a:

§ 1
Usługodawca przekazuje do użytkowania urządzenie rehabilitacyjne, 

typ:             nr fabryczny: 

należący do Usługodawcy, zwany dalej przedmiotem wypożyczenia. 

§ 2

Okres wypożyczenia trwa             dni, tj. od          do 

§ 3
Usługobiorca zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu zgodnie z instrukcją fizjoterapeuty, zapewnienia niezbędnych warunków dla 
bezpiecznego przechowywania sprzętu i jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w okresie wypożyczenia. 

§ 4

Za ww. usługę w ww. okresie Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty kwoty [stawka bru�o za dzień wypożyczenia] x ilość dni 

wypożyczenia, łącznie:          zł. 
 

imię i nazwisko

adres

rodzaj i numer dowodu tożsamości

numer telefonu stacjonarnego numer telefonu komórkowego

data miejscowość

zwaną / zwanym dalej Usługobiorcą, o następującej treści: 

www.szynoteka.pl+48 607 827 115,  +48 666 542 013 kontakt@szynoteka.pl

Szynoteka
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

NIP: 7971623440
REGON: 141224530

Emilia Kurowska
ul Jesionowa 6
05-830 Nadarzyn



Za każdą kolejną dobę wypożyczenia Usługobiorca zapłaci ww. stawkę dzienną dla danego urządzenia. 

Forma płatności: gotówka (odbiór osobisty / dowóz w Warszawie i okolicy). W przypadku przedłużenia umowy wypożyczenia 

Usługobiorca zobowiązuje się do uregulowania należności w wyznaczonym przez Usługodawcę terminie. 

§ 5
Zwłoka Usługobiorcy w płatności należności, o której mowa w § 4, powoduje rozwiązanie umowy i zwrot przedmiotu wypożyczenia. 

§ 6
Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę.  / Dane Usługobiorcy do wystawienia faktury inne niż powyższe:

§ 7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

§ 8

Usługobiorca może zwrócić przedmiot wypożyczenia w dowolnym terminie, przy czym jest zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Usługodawcy ustalonej kwoty usługi, o której mowa w § 4. W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia Usługobiorca jest 

zobowiązany do powiadomienia Usługodawcy najpóźniej 3 dni przed upływem terminu wypożyczenia określonego w umowie.

§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10
Koszty związane z transportem przedmiotu wypożyczenia poza teren Warszawy pokrywa Usługobiorca. 

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

Podpis Usługobiorcy Podpis Usługodawcy 

dane do faktury
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