
                                                                                         
 

 

 

 

 
 

    Umowa najmu zawarta …....  / …....  /  201….. 

 

1. Wynajmujący 

Anza Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, ul. Bursaki 6A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS (nr 000274805). 

 

2. Najemca 

…………………………………………………………………………………………………… 

Adres ………………………………………….…..………..…………….NIP………….……… 

reprezentowany przez:  

Imię i nazwisko …………………………..……………………………………………………… 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………… 

Seria i nr dowodu osobistego …………………………....................... Tel……………………… 

 

3. Przedmiot umowy najmu 

Lp. Nazwa urządzenia [nr fabryczny]              Wartość zł     Cena netto zł    Ilość           Wartość netto zł         Wartość brutto zł 

1  _______________________________________________________________________________ 

2  _______________________________________________________________________________ 

3  _______________________________________________________________________________ 

4  _______________________________________________________________________________ 

     Wyposażenie dodatkowe  (patrz załącznik)                        _____________________________ 

 

     RAZEM CZYNSZ (płatny przy zwrocie przedmiotu najmu)          _____________________________ 

 

4. Najem rozpoczyna się z dniem ……………… o godzinie ………………. 

5. Przyjęto od Najemcy kaucję zwrotną po wykonaniu umowy w wysokości: ….…………... zł. 

6. Najemca oświadcza, że odebrał sprawny przedmiot najmu i zapoznał się z zasadami jego 

bezpiecznego użytkowania oraz instrukcją obsługi i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

7. Najemca zobowiązuje się zwrócić sprzęt Wynajmującemu na własny koszt w stanie 

niepogorszonym bardziej niż wynika to z normalnego użytkowania zgodnego z instrukcją obsługi. 

8. W przypadku przekroczenia umówionego okresu najmu, kwotę czynszu oblicza się wg stawek 

dobowych powiększonych o 20%. 

9. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu z winy Najemcy, lub jego utraty, zapłaci on 

Wynajmującemu odszkodowanie w wysokości odpowiadającej powstałej szkodzie. 

10. W przypadku zwrotu brudnego urządzenia Najemca będzie obciążony kosztem czyszczenia (25 zł). 

11. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy użytkowaniu przedmiotu najmu. 

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

……………………………    ………………………………. 
w imieniu Najemcy      w imieniu Wynajmującego 

 

 
20-150 Lublin, ul. Bursaki 6A, tel. 817473834 

Regon:060220232 , NIP: 7123051814 
ING Bank Śląski SA: 41105019531000002327104317 



Zał.: Lista wydawanego wyposażenia 

 

 

        
 Wydano Cena netto 

Myjki   

Dysza pianowa   

Dysza płaska 25°   

Dysza rotacyjna   

Dysza trójstopniowa   

Filtr do wody   

Lanca standardowa   

Lanca długa 2m   

Pistolet   

Przedłużacz węża 10m ze złączką   

Szybkozłącze wody   

Wąż wysokociśnieniowy 10m   

Zestaw do czyszczenia posadzek FR 30   

Zestaw do piaskowania   

Szorowarka   

Listwa ssąca    

Przedłużacz   

Szczotka tarczowa   

Uchwyt do padów   

Odkurzacze   

Dysza do prania dywanu   

Dysza do prania tapicerki   

Filtr płaski falisty   

Filtr membranowy   

Ssawka podłogowa   

Ssawka szczelinowa   

Rury ssące x2   

Wąż ssący   

Zagęszczarka   

Płyta elastomerowa   

Pompa   

Kosz ssawny   

Przyłącza węży   

Wąż ssawny i tłoczny   

Inne   

   

   

 

 

……………………………    ………………………………. 
w imieniu Najemcy      w imieniu Wynajmującego 

 

 

Protokół zwrotu urządzenia 

 

1. Wynajmujący potwierdza odbiór urządzenia od Najemcy. 

2. Stwierdza się brak uszkodzeń i kompletność wyposażenia (patrz Załącznik):  

tak   

nie (opis braków:……………………………………………………………………...…….) 

3. Czyszczenie urządzenia:  nie  tak (opłata 25 zł)    

4. Najemca potwierdza odbiór kaucji pomniejszonej o kwotę należną Wynajmującemu. 

5. Uwagi: ……………………………………………………………………………...……......... 

 

 

……………………………    ………………………………. 
w imieniu Najemcy      w imieniu Wynajmującego 


