
Umowa powierzenia mienia 

 

Zawarta w dniu wskazanym w systemie wypożyczania sprzętu w polu „od kiedy wypożyczam” po między: 

Firmą Pranie Posejdona Właścicielem 

a 

Panią(em) podpisanym w systemie wypożyczania sprzętu w polach „Imię” „Nazwisko” zamieszkałą w systemie 

wypożyczania sprzętu pole „Adres”   podpisanym dowodem osobistym o numerze w systemie wypożyczania 

sprzętu  pole  „numer dowodu” zwaną  dalej Użytkownikiem 

o następującej treści: 

 

Email Właściciela to kontakt@pranieposejdona.pl bądź percwash@gmail.com 

Email Użytkownika jest zawarty w polu „email” w systemie wypożyczania sprzętu 

 

Preambuła 

Osoba wskazana w niniejszym punkcie zostaje wyznaczona przez Właściciela do kontaktu przy realizacji 

postanowień umowy, ponosi odpowiedzialność wynikającą z umowy i wynikających z niej Zobowiązań. 

 

§ 1 

1. Właściciel powierza użytkownikowi mienie, zwane dalej „mieniem lub „Urządzeniem” określone  

w protokole przekazania mienia, stanowiącym załącznik do umowy, z obowiązkiem wyliczenia się z tego 

mienia oraz jego zwrotu. 

2. Strony potwierdzają, że Urządzenie  zostało  wydane  Użytkownikowi  w chwili zawarcia niniejszej umowy. 

3. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się ze stanem Urządzenia i nie stwierdza uszkodzeń w funkcjonowaniu 

Urządzenia. 

4. Użytkownik powinien używać Urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkownik zobowiązuje się 

również do dbałości o jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez: 

1) użytkowania w warunkach określonych w instrukcji obsługi oraz bieżącej konserwacji sprzętu 

zgodnie z instrukcją - w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu. 

§ 2 

1. Użytkownik podejmuje się pieczy nad powierzonym mieniem, określonym w § 1 umowy  z obowiązkiem 

wyliczenia się z tego mienia i przyjmuje odpowiedzialność materialną za szkodę spowodowaną powstaniem 

niedoboru w powierzonym mu mieniu Właściciela. 

§ 3 

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za powierzone Urządzenie oraz akcesoria, które  powinien użytkować 

je zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia lub kradzieży Urządzenia lub akcesoriów, Użytkownik 

powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Właściciela. 

3. Jeżeli uszkodzenie, zniszczenie, zagubienie lub kradzież Urządzenia lub akcesoriów nastąpiło wskutek 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Użytkownik, Właściciel może zobowiązać Użytkownika do 
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naprawienia szkody w pełnej wysokości a Użytkownik zobowiązuje się do wyrównania wszelkich szkód 

powstałych w powierzonym mieniu wynikłym z jego zawinionego zachowania. 

4. Zabronione jest samodzielne dokonywanie przez Użytkownika jakichkolwiek napraw bez zgody Właściciela. 

Za szkody spowodowane naruszeniem tego postanowienia odpowiada Użytkownik. 

§ 4 

1. Zabronione jest oddawanie Urządzenia do użytku osobom trzecim. 

2. Za szkody spowodowane użytkowaniem Urządzenia przez osoby trzecie odpowiada Użytkownik. 

§ 5 

1. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Właściciela w miarę możliwości na piśmie o 

wszelkich dostrzeżonych brakach i uchybieniach w zabezpieczeniu powierzonego mu mienia. 

2. Niniejsza umowa obowiązuje do czasu odstąpienia Właściciela od niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 4. 

Użytkownik zobowiązuje się zwrócić niezwłocznie przekazane mienie w przypadku pisemnej prośby 

Właściciela, wykorzystywania powierzonego mienia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niniejszą umową. 

3. Właściciel może odstąpić od niniejszej umowy w każdym czasie. W takim wypadku Użytkownik zobowiązany 

jest do zwrotu Urządzenia wraz z akcesoriami w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania maila o odstąpieniu 

od niniejszej umowy. 

4. W razie e-mailowej prośby o zwrot Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 1 dzień roboczy od dostarczenia maila, do zwrotu Urządzenia wraz z akcesoriami. 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, stosuje się przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego  a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

3. Załącznik do umowy stanowi jej integralną część.   

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

5.  Podpis klienta w systemie wypożyczania sprzętu jest równoznaczy z potwierdzeniem wypożyczenia sprzętu. 

  

  

  

 



                Załącznik 1 do umowy powierzenia mienia 

 

  

 

Protokół  powierzenia  mienia 

 

Właściciel powierza Użytkownikowi 

 

Mienie zaznaczone w checkboxach wypenianych podczas wypełaniania danych w systemie wypożyczania sprzętu 

 

1. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się ze stanem mienia i nie stwierdza uszkodzeń mechanicznych ani usterek 

w funkcjonowaniu mienia. 

2. Szczegółowe zasady używania mienia określa umowa powierzenia mienia. 

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe użytkowanie mienia. 

4. W razie rozwiązania umowy wskazanej w punkcie 2 pomiędzy stronami Użytkownik obowiązany jest zwrócić 

Właścicielowi powierzone mienie  wraz ze wszystkim akcesoriami na podstawie protokołu zdawczego.   

5.  Podpis klienta w systemie wypożyczania sprzętu jest równoznaczy z potwierdzeniem wypożyczenia sprzętu. 

Oświadczam, że zapoznałem się z ww. zasadami oraz biorę pełną odpowiedzialność za sprzęt . Jednocześnie 

oświadczam, że znane mi są konsekwencje działań celowych bądź przypadkowych, które mogą doprowadzić 

do uszkodzenia bądź utraty sprzętu. 

 

 


