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Umowa wypożyczenia aparatu CPAP 

Zawarta w dniu ............................................ w Warszawie pomiędzy: 

Firmą E-mocja sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-819, ul. Złota 61 lok. 100, 

Reprezentowaną przez: ................................................................................................................ 

zwaną dalej „Przekazującym”, 

a ..................................................................................................................................................., 

zamieszkałym/ą w ........................................................................................................................ 

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

Legitymującym/cą się dowodem  osobistym o numerze i serii ................................................... 

PESEL: ..................................................................................................................................., 

Zwanym/ą dalej „Odbieraj ącym/cą”. 

§ 1 

1. Na wniosek Odbierającego, Przekazujący przekazuje do używania aparat CPAP, 
zwany dalej „sprzętem”, o parametrach i numerach seryjnych wyszczególnionych  
w załączniku nr 1 do tej umowy. 

2.  Katalogowa, łączna wartość wypożyczonego sprzętu wynosi 

zł ..................................... brutto (słownie) 

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

§ 2 

1.  Przekazujący pobiera od Odbierającego kaucję w wysokości 

......................................... PLN. (gotówka/przelew) 

2. Z tytułu niniejszej Umowy Odbierający będzie opłacać Przekazującemu opłatę za 
 wypożyczenie w wysokości ….......……………………………………………………, 
 brutto (w tym 23% VAT) za każdy Miesiąc, płatny na podstawie prawidłowo 
 wystawionej faktury VAT. 

3.  Kaucja jest zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń Przekazującego względem 
 prawidłowości użytkowania sprzętu przez Odbierającego. 

4.  Kaucja zostanie zwrócona Odbierającemu przelewem na wskazane konto w momencie 
 zdania sprzętu po zakończeniu trwania umowy oraz sprawdzeniu sprzętu  w serwisie 
 Przekazującego celem sprawdzenia czy nie sprzęt nie ma uszkodzeń.  
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5.  Kwota zwracanej kaucji może zostać pomniejszona o równowartość koniecznych 
 napraw, zniszczeń i uszkodzeń, powstałych podczas użytkowania sprzętu przez 
 Odbierającego. 

§ 3 

1.  Sprzęt będzie wykorzystywany przez Odbierającego do celów leczniczych, ściśle 
 według instrukcji obsługi i zaleceń lekarza prowadzącego – załącznik nr 2 do 
 niniejszej umowy.  

2.  Sprzęt będzie używany docelowo w miejscu stałego zamieszkania Odbierającego pod 
 adresem (jeśli pod innym adresem, prosimy o podanie tego adresu): 

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

3.  O każdorazowej zmianie lokalizacji używania sprzętu Odbierający zobowiązany jest 
 poinformować Przekazującego pisemnie: listownie, drogą elektroniczną: 
 info@emocja.pl, bądź przez Fax: 22 380 30 58. 

§ 4 

1.  Przekazujący udostępnia sprzęt kompletny, sprawny, zaprogramowany według zaleceń 
 lekarza zgodnie z załącznikiem nr 2, gotowy do użytku.  

2.  Sprzęt posiada następujące uszkodzenia lub braki: 
 ........................................................................................................................................... 

§ 5 

1.  Koszty transportu z siedziby Przekazującego do Odbierającego i koszty transportu 
 zwrotnego, pokrywa Odbierający (w przypadku płatności z góry za 6 miesięcy 
 transport odbywa się na koszt Przekazującego).  

2.  Odbierający może osobiście odebrać sprzęt z siedziby Przekazującego, bez ponoszenia  
 z tego tytułu dodatkowych kosztów.  

§ 6 

Odbierający zobowiązuje się do: 

1.  Eksploatacji sprzętu zgodnie  z jego wymogami technicznymi zgodnie z §2 ust. 1 
 niniejszej umowy; 

2.  Zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

3.  Nieudostępniania sprzętu i oprogramowania osobom trzecim; 

§ 7 

1. Koszty związane z naprawą uszkodzeń mechanicznych, niewymienionych w § 3 ust. 
 umowy i nieobjętych gwarancją, ponosi Odbierający. Wszelkie awarie sprzętu należy 
 niezwłocznie zgłaszać Przekazującemu. 
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§ 8 

1.  Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia ........................... 
 Minimalny czas trwania umowy to trzy miesiące od daty jej podpisania. 

2.  Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu 
 wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
 umowa została wypowiedziana.  

3.  Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
 stwierdzenia bezwzględnego naruszenia przez Odbierającego postanowień § 3 oraz § 6 
 niniejszej umowy.  

4.  Okres użyczenia może zostać przedłużony na wniosek Odbierającego, na zasadach 
 określonych w regulaminie wypożyczalni, którą reprezentuje Przekazujący. 

§ 9 

1.  Po zakończeniu umowy Odbierający zobowiązany jest zwrócić sprzęt w stanie 
 niepogorszonym do siedziby Przekazującego, najpóźniej w terminie przewidzianym w 
 umowie lub w terminie określonym po ustaleniu przedłużenia trwania umowy 
 wypożyczenia sprzętu.  

2.  W przypadku zwłoki w zwrocie sprzętu, Przekazującemu przysługuje prawo 
 obciążenia Odbierającego karą umowną w wysokości 100% opłaty dziennej według 
 obowiązującego cennika, za każdy dzień zwłoki oraz naliczenia opłaty za bezumowne 
 użytkowanie.  

3.  W przypadku zagubienia lub nieodwracalnego  uszkodzenia sprzętu, kaucja zostanie w 
 całości przeznaczona na pokrycie roszczeń Przekazującego i dodatkowo Odbierający 
 zostanie obciążony kwotą różnicy pomiędzy wartością rynkową sprzętu, a wysokością 
 zatrzymanej kaucji. 

§ 10 

1.  Odbierający oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu 
 wypożyczania sprzętu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy 
 Kodeksu Cywilnego.  

§ 12 

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy, rozstrzygać będzie sąd 
 właściwy miejscowo dla Przekazującego.  

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
 dla każdej ze stron.  

Przekazujący       Odbierający 


