
                                                                                                                                                      

                                         

 

 

 

 

 

UMOWA NAJMU NR ......................... 
 
Zawarta w dniu ........................ w Legnicy pomiędzy: 
GRUPA WENA Wojciech Szymczak 59-220 Legnica ul. Gliwicka 6, tel. 76/856 50 00 NIP: 6912117367,REGON: 391056300 
KONTO: BANK PKO BP 11 1020 3017 0000 2102 0113 8916 zwany dalej „Wynajmującym” 
a: 
.................................................................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................................... .................................................. 
zwanym w dalszej części umowy „Najemcą”. 
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem maszyn: 

Lp. Maszyna Producent / model / nr seryjny 
 

Ilość Cena 

1. 
2. 
3. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................... 
2.Miejsce dostawy sprzętu: 
............................................................................................................................. .............................. 
Wynajmujący zapewnia transport urządzenia. Transport obejmuje dowóz i odbiór w/w urządzenia na miejsce 
umówionej dostawy. Koszty transportu obciążają Najemcę. 
3.Czas trwania umowy: Umowa obowiązuje od dnia ................................. do dnia następnego po dniu zgłoszenia 
maszyny do odbioru. 
4.Czynsz: Za używanie przedmiotu najmu Najemca  zobowiązany jest do zapłaty czynszu w wysokości wskazanej w pkt. 1 
kol. 5 niniejszej umowy dla każdej z pozycji za każdą rozpoczętą dobę najmu liczone ........... dni w tygodniu. 
(Obowiązuje przy najmie powyżej 7 dni roboczych). 
5.Płatność: Stawka czynszu najmu: 
............................................................................................................................. ................................................ 
Termin oraz sposób płatności: 
.......................................................................................................................................................................... 
Zapłata czynszu następować będzie przelewem lub gotówką na rachunek bankowy Wynajmującego  
Bank PKO BP 11 1020 3017 0000 2102 0113 8916 
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT. 
W przypadku urządzenia o napędzie spalinowym Najemca otrzymuje podest zatankowany (poziom paliwa zostanie 
wskazany w protokole zdawczo-odbiorczym) i zobowiązany jest do zwrotu urządzenia z taką samą ilością paliwa. W 
przypadku nie spełnienia tego warunku, Najemca zobowiązuje się pokryć koszty tankowania urządzenia oraz może 
zostać na niego nałożona kara umowna zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Najmu. 
Integralną częścią umowy są Ogólne Warunki Najmu. 
Najemca oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje Ogólne Warunki Najmu firmy GRUPA WENA. 
 
 

Wynajmujący:                                                                                                                            pieczęć I podpis Najemcy: 

GRUPA WENA WOJCIECH SZYMCZAK 
59-220 Legnica ul. Gliwicka 6 
Tel.: 76/85 65 000 
NIP.6912117367 Regon:391056300 
Konto: PKO BP :        11 1020 3017 0000 2102 0113 8916 
Konto: IDEA BANK : 36 1950  0001 2006 2704 3911 0002 
 

 


