
UMOWA WYPOŻYCZENIA STROJÓW KOMUNIJNYCH 

zawarta w Warszawie dnia: ……………………………………………………. o godzinie: ………………………………. 

pomiędzy: 

..................................................................................................................................................... Imię i 

nazwisko 

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

................………............................................................................................................................. Adres 

zamieszkania 

..................................................................................................................................................... Numer 

dowodu osobistego, pesel lub numer paszportu zwanym dalej NAJEMCĄ,  

a:  

Bonito Style sp z o.o. ul.Leszno 9 01-192 Warszawa nip:5213681564 . zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM. 

 

§ 1 

Przedmiot wynajmu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

§ 2 

Terminy wynajmu:  od (data i godz.) …………………………………..……….., do (data i godz.) 

…………………………………………. Ilość dób: …………….  

§ 3  

1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty ………….….…... zł z góry, za cały okres wynajmu. Słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………….  

2. W dniu wynajmu Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję za garnitur w wysokości 100 PLN brutto. 

Zwrot kaucji nastąpi po zwróceniu w stanie nieuszkodzonym oraz wypranego ubrania będącego 

przedmiotem najmu.  

3. Niezwrócenie ubrania w terminie określonym w tabeli w § 1 powoduje po stronie Najemcy 

obowiązek zapłaty Wynajmującemu odszkodowania w wysokości 10 PLN brutto za każdą dobę 

opóźnienia.  

4. Zmiana terminu zwrotu jest możliwa po uzgodnieniu oraz dopłacie stawki wg cennika za każde 

dodatkowe 24 godziny wypożyczenia.  

5. W przypadku niezwrócenia, nieodwracalnego zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego ubrania 

Najemca zobowiązuje się pokryć koszty odkupienia ubrania według aktualnych cen rynkowych lub też 

pełne koszty jego naprawy przedstawione przez Wynajmującego.  

6. W przypadku rezygnacji Najemcy z wypożyczenia, kwota wniesiona za wypożyczenie nie podlega 

zwrotowi.  

7. Najemca oświadcza, iż zapoznał się ze sposobem eksploatacji wypożyczonego ubrania i jego stanem 

(ubranie jest czyste i nie ma żadnych uszkodzeń).  



8. Najemca czyści ubrania we własnym zakresie (czyszczenie należy wykonać w pralni chemicznej i 

przedstawić rachunek za wykonaną usługę).  

§ 4 

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.  

§ 5 

Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów wypożyczalni zgodnie z Ustawą 

z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133. poz. 883. §6 Wynajmujący i  

Najemca otrzymali po jednym egzemplarzu niniejszej umowy. ....................................................... 

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


