UMOWA

Warszawa, …………………….

Pomiędzy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
……………………………………
a
TRILACOLOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Arkuszowej 48, zwaną dalej Wynajmującym reprezentowaną
przez:
1. Andrzeja Malca
2. Marka Bajewskiego
Została zawarta umowa następującej treści:
§1.
Wynajmujący oddaje Najemcy w najem maszynę PLASTOMAR City do oznakowania grubowarrstwowego w zamian za co
Najemca zobowiązuje się do płacenia Wynajmującemu z tytułu najmu maszyny wynagrodzenia określonego w §2.
Wraz z wynajmem maszyny Plastomarker City Najemca zobowiązuje się do użycia, w pracach wykonanych wynajętą
maszyną, wyłącznie masy chemoutwardzalnej BILADUR
§2.
1.
2.
3.

Wynagrodzenie z tytułu najmu Maszyny ustala się na 0,60 zł + VAT (słownie: sześcidzisiąt groszy + podatek VAT 23%),
od każdego metra kwadratowego znakowanego w/w maszyną.
Czas wynajmu określa się na 7 dni kalendarzowych dla każdych wyznakowanych 300 m2. W przypadku
przekroczenia czasu w/g wcześniej wykazanej normy ustala się opłatę 60 zł/1 dzień kalendarzowy (+ VAT).
Wynagrodzenie z tytułu najmu maszyny będzie płatne po otrzymaniu przez Najemcę faktury VAT wystawionej przez
Wynajmującego.
§3.

1.

Najemca zobowiązuje się nie udostępniać przedmiotu umowy jakimkolwiek podmiotom, chyba, że uzyska na to pisemną
zgodę Wynajmującego.
§4.

1.
2.

Najemca zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu umowy w stanie nie gorszonym oraz do używania go zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Najemca zobowiązuje się do przeprowadzania we własnym zakresie i na swój koszt niewielkich napraw przedmiotu umowy,
każdorazowo informując o nich Wynajmującego.
§5.

Wynajmujący zachowuje sobie prawo do korzystania z wynajętej maszyny w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, po
uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Najemcą. Po wykonanych pracach Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu maszyny do
miejsca wskazanego przez Najemcę, w stanie nie gorszym.
§6.
Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku..
§7.
Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, przedmiot umowy pozostaje wyłączną własnością Wynajmującego.
§8.
Zmiany do umowy wymagają porozumienia stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności umowy.
§9.
Kwestie nieuregulowane w tej umowie regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego.
§10.
Podpis osoby odbierającej maszynę jest akceptacją powyższych warunków.
Wynajmujący

Najemca

