
UMOWA  

Zawarta dnia 23.07.2020 w Nowym Sączu, pomiędzy  
Max-Trade Maksymilian Ryba   

Ul. Sądecka 286  
33-312 Tęgoborze 
NIP: 734-358-17-21 
Adres e-mail: wypozyczalniainstax@gmail.com Tel. 534-601-100 reprezentowaną przez: 

Maksymilian Ryba zwanym dalej Właścicielem  

a  

imię i nazwisko/nazwa firmy*: 
................................................................................................................... 
adres.......................................................................................................................................................  

NIP ......................................................................  

tel. ...................................................................... 

 adres 

e-mail:..................................................................... 
zwanym dalej KLIENTEM.  

§1 
Parametry umowy  

§2 
Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenia aparatu oraz sprzedaż wkładów zgodnie z parametrami przedstawionymi w              
§1. 

§3 
Inne postanowienia  

1. Właściciel uzależnia dostępność aparatu od wpłaty zadatku 100 PLN (lub całości kwoty wskazanej w rubryce               
„Łącznie do zapłaty” §1). 

2. Warunkiem wysłania/wydania Aparatu oraz Wkładów Fotograficznych jest podpisanie niniejszej Umowy oraz           
wpłata przez Klienta całości kwoty wskazanej w rubryce „Łącznie do zapłaty” §1 przed usługą na konto                
Maksymilian Ryba, Alior bank; 5224-9000-0500-0045-3035-7173-59 

 należy wypełnić TYLKO  WYBRANĄ KOLUMNĘ - dla wybranego aparatu 

 FUJI SQ 10  FUJI WIDE 300  

Termin dysponowania aparatem  
(od ustalonego dnia odbioru przesyłki do dnia nadania np. od piątek 
01.03.2019 do poniedziałek 4.03.2019 r.)  

 

 
 

 

 

Ilość zamawianych wkładów (1 wkład = 10 zdjęć)   szt.  szt.  

Koszt jednego wkładu  39 PLN  39 PLN  

Koszt wkładów łącznie (ilość wkładów x koszt jednego wkładu)  PLN  
          …… PLN 

Koszty wypożyczenia  200 PLN  150 PLN  
Kaucja  200 PLN  100 PLN  
   

Sposób dostarczenia (zaznacz właściwie)  Kurier: 25 PLN Odbiór 
osobisty: 0 PLN  

Kurier: 25 PLN Odbiór 
osobisty: 0 PLN  

Łącznie do zapłaty  PLN               PLN  



1  
3. Termin „od” określa najpóźniejszy dzień otrzymania (lub odbioru osobistego) aparatu, termin „do” określa dzień              

nadania przesyłki przez Klienta lub zwrotu osobistego. 
4. W przypadku przesyłki Klient nada aparat przesyłką kurierską 24 h na koszt własny. 
5. Klient ma prawo do zwrotu kompletnych, nieotwartych wkładów fotograficznych. Właściciel Urządzenia           

zwróci koszt niewykorzystanych wkładów. 
6. W przypadku nie dokonania zwrotu w terminie określonym w § 1 niniejszego paragrafu, Właściciel naliczy karę w                 

wysokości 50 PLN za każdy dzień zwłoki. 
7. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przyczyn firmy kurierskiej. 
8. Właściciel zobowiązuje się do wydania Klientowi Aparatu w pełni sprawnego. 
9. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki, kompletność i prawidłowe funkcjonowanie Aparatu z chwilą             

wydania mu go przez kuriera. 
10. W przypadku stwierdzenia usterki technicznej lub uszkodzeń mechanicznych podczas wydawania go Klientowi            

przez kuriera, Klient powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, niezwłocznie powiadamiając o tym              
fakcie Właściciela za pośrednictwem telefonu pod numerem 694-438-218. 

11. W przypadku przyjęcia Aparatu przez Klienta stwierdza się, iż Aparat jest w pełni sprawny i od tego momentu do                   
czasu zwrotu Aparatu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z nieodpowiedniego             
wykorzystania Aparatu, ryzyko przypadkowej utraty Urządzenia oraz wszelkie uszkodzenia. 

12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje dla Klienta wynikające z awarii Aparatu. 
13. Klient zobowiązany jest zwrócić Aparat w stanie nie gorszym, niż w momencie otrzymania go od Właściciela. 
14. W przypadku udostępnienia Aparatu osobom trzecim, Klient ponosi odpowiedzialność za ich działania i             

zaniechania, jak za działania własne. 
15. Właściciel po otrzymaniu zwrotu Aparatu z wypożyczenia zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu             

technicznego. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia Aparatu, Właściciel zobowiązuje się do            
poinformowania o tym Klienta drogą mailową lub telefoniczną w dniu odbioru przesyłki. 

16. Kaucja stanowi zabezpieczenie zobowiązań Klienta wobec Właściciela, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej             
umowy. 

17. Kaucja jest zwracana Klientowi po odbiorze Aparatu bez zastrzeżeń. 
18. Właściciel naliczy zryczałtowane opłaty dodatkowe w przypadku uszkodzenia lub braku akcesoriów: 

a. Fuji Wide 300:brak lub uszkodzenia paska: 30 zł, brak lub uszkodzenie soczewki do selfie: 90 zł, brak                 
instrukcji 20 zł. 

b. Fuji SQ 10: brak lub uszkodzenie baterii: 100 PLN, brak kabla zasilającego: 30 PLN, brak mini-statywu:                
20 PLN, brak karty micro SD: 45 PLN. 

19. W przypadku uszkodzenia Aparatu w okresie najmu lub utraty Aparatu koszty naprawy pokryte zostaną w               
pierwszej kolejności z Kaucji, na podstawie rachunku przedstawionego przez Właściciela. Właściciel zastrzega            
sobie prawo dochodzenia różnicy od Klienta w przypadku, jeśli wysokość Kaucji nie pokryje wysokości napraw               
bądź odtworzenia. 

20. Właściciel Urządzenia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego             
będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Właściciel odeśle Klientowi               
Aparat a Klient zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego Aparatu, według wartości             
rynkowej/odtworzeniowej. 

§5 
Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy prawa. 
3. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby              

Właściciela. 
4. Umowę oraz załączniki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Właściciel Klient  


