UMOWA WYNAJMU SPRZĘTU FILMOWEGO
Nr........
zawarta w dniu ....................................... w Krakowie, pomiędzy:
„Apio Film” Produkcja Filmów i Programów TV Piotr Augustynek
z siedzibą ul. Grunwaldzka 25 d, 32-020 Wieliczka
NIP: 683-001-22-02
Regon: 350664499
Reprezentowaną przez Piotr Augustynka
zwanym dalej Wynajmującym
a
firmą............................................................................................................................................
z siedzibą w………………...........................................................................................................
NIP:.............................................................................................................................................
Regon:........................................................................................................................................
Reprezentowaną przez ..............................................................................................................

zwanym dalej Klientem
Jeśli stroną umowy będzie osoba fizyczna, wpisana na listę wyższej uczelni o profilu
filmowym, lub policealnej szkoły o profilu filmowym:
Panem ........................................................................................................................................
Zamieszkałym w.........................................................................................................................
legitymującym się dowodem osobistym seria ..................numer..............................................
oraz legitymujący się legitymacją studencką, seria...............numer...........................................
NIP:...................................................... nr. tel. kom.:..................................................................
zwanym dalej Klientem.
§1
Przedmiot umowy
1. Wynajmujący niniejszym wynajmuje Klientowi, zaś Klient bierze w najem następujący
zestaw sprzętu filmowego, dalej nazywany łącznie Sprzętem:
a) ..................................................................................; o wartości ..............................
(zestawienie sprzętu w załączniku)
2. Klient zobowiązuje się używać Sprzętu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu,
właściwościom, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sprzętu i ludzi, oraz nie działać
na szkodę Wynajmującego.
3. Klient może zgłosić wszelkie zastrzeżenia co do sprawności lub stanu Sprzętu w chwili
wydania i zamieścić stosowną adnotację w tym zakresie w Protokole. Nie zgłoszenie
zastrzeżeń przez Klienta lub niewpisanie ich przez Klienta do Protokołu, oznacza
przyjęcie Sprzętu bez żadnych zastrzeżeń.

§2
Okres najmu
1. Okres Najmu Sprzętu rozpocznie się w dniu ............................., o godzinie
........................., zaś zakończy w dniu .............................., o godzinie……..
....................................
2. W dniu rozpoczęcia Okresu Najmu Wynajmujący wyda Klientowi Sprzęt na podstawie
niniejszej Umowy.
3. Osobą upoważnioną przez Klienta do odbioru/ używania* sprzętu jest: Pan/pani
Nazwisko operatora/ asystenta*.........................................................................................
zamieszkały …...................................................................................................................
numer i nazwa dokumentu tożsamości..............................................................................
4. Zwrot Sprzętu zostanie dokonany przez Klienta w dniu zakończenia Okresu Najmu, na
podstawie niniejszej Umowy.
5. W przypadku opóźnienia ze zwrotem Sprzętu Klient zobowiązany będzie do zapłaty
pełnej kwoty wynajmu Sprzętu za każdy kolejny dzień zwłoki.
6. Zwrot zostanie dokonany osobiście przez Klienta.
7. Klient zobowiązuje się do przywrócenia w menu sprzętu ustawień zastanych w
momencie wynajęcia sprzętu.
8. Wynajmujący ma prawo zgłosić Klientowi zastrzeżenia co do zwróconego Sprzętu w
przeciągu 24 h od momentu zwrotu Sprzętu, z wyjątkiem sytuacji kiedy ten sam sprzęt
został wynajęty innemu podmiotowi.
§3
Warunki płatności
1. Z tytułu wynajmu Sprzętu w Okresie Najmu Klient zobowiązuje się zapłacić na rzecz
Wyjmującego łączne wynagrodzenie w kwocie ..................................................................
(słownie:
............................................................................................................................................)
złotych netto, powiększone o podatek od towarów i usług (+23%), tj. ...............................
(słownie: .............................................................................................................................)
złotych brutto, dalej zwane Opłatą.
2. Wynajmujący zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT.
3.

Opłata zostanie uiszczona przez Klienta w następujący sposób:
a) Przelewem - Na rachunek bankowy Wynajmującego nie później niż 3 dni robocze
przed datą wydania Sprzętu*.
b) Gotówką - W dniu podpisania umowy, w czasie wydania Sprzętu*.

4. Opłata jest uiszczana przed rozpoczęciem Okresu Najmu, za cały Okres Najmu,
ustalony przez obie strony w § 2 ust. 1.
Płatności będą dokonywane na rachunek Wynajmującego o numerze 09 1140 2017 0000
4802 0764 8159 prowadzonego przez mBank (dawniej Multi Bank). Za datę płatności uznaje
się zaksięgowanie środków na rachunku Wynajmującego przez bank Wynajmującego.

5. W przypadku opóźnienia z wpłaceniem Opłaty, o której mowa w § 3. ust. 1,
Wynajmujący jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, oraz do wstrzymania wydania Sprzętu do chwili uregulowania całej
należności
§4
Stan sprzętu i zabezpieczenia
1. Od momentu wydania Sprzętu do momentu jego zwrotu Klient ponosi pełną
odpowiedzialność za zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania lub utratę Sprzętu,
niezależnie od przyczyny powyższych zdarzeń.
2. W przypadku uszkodzenia Sprzętu Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego
naprawy przywracającej pierwotny stan. W przypadku zniszczenia, zdekompletowania
lub utraty Klient zobowiązany jest do zwrócenia Wynajmującemu kwoty równej wartości
wypożyczonego Sprzętu.
3. Klient jest uprawniony do ubezpieczenia Sprzętu na swój koszt na czas trwania
wynajmu.
4. Celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy, Wynajmujący przed
wydaniem Sprzętu ma prawo żądać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń.
§5
Postanowienia końcowe
1.

Strony ustalają, iż niniejsza Umowa oraz załączniki do niej mają charakter poufny.

2.

Strony zobowiązują się informować wzajemnie na piśmie, elektronicznie lub
telefonicznie o wszelkich pojawiających się zmianach dot. realizacji usługi.

3.

Załączniki dołączone do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. Klient
oświadcza iż zapoznał się z Warunkami Wynajmu
Sprzętu
Filmowego,
stanowiącymi załącznik do niniejszej Umowy oraz akceptuje ich treść i
zobowiązuje się do ich przestrzegania. W razie rozbieżności pomiędzy
postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami zawartymi w Warunkach
Wynajmu Sprzętu Filmowego, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

4.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być
interpretowana.

5.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

6.

Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane
będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

7.

Niniejsza Umowa została sporządzona
egzemplarzu dla każdej ze stron.

______________________
Klient
* niepotrzebne skreślić

w dwóch egzemplarzach, po jednym

_____________________
Wynajmujący

