UMOWA NAJMU I DZIERŻAWY
zawarta w dniu ….......2017 pomiędzy Tomaszem Mikołajczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą Tomasz Mikołajczyk Mikołajczyki Amber, 31-042 Kraków, Rynek Główny 1/3 reprezentowaną przez
Tomasza Mikołajczyka,
zwaną w treści umowy Wynajmującym - Wydzierżawiającym,
a firmą …............................., adres …......................................................., nr Nip …..................................
w imieniu której działa Pan …......................................
zwana dalej Najemcą

§1
Tomasz Mikołajczyk oświadcza, że jest upoważniony w świetle przepisów prawa do podpisania poniższej umowy.
Wynajmujący oddaje w najem - dzierżawę telefon satelitarny Motorola Iridium 9505A o numerze IMEI:
…................... i numerze karty SIM …..................................... , działający w sieci satelitarnej IRIDIUM. Numer
telefonu: 00881632.......... W skład zestawu wchodzi telefon, ładowarka stacjonarna i samochodowa.
§2
Najemca zobowiązuje się do płacenia Wynajmującemu:
czynszu najmu w wysokości 350 pln ( trzysta pięćdziesiąt złotych ) netto za 7 dni. W cenie zawarte jest 15 minut na
rozmowy wychodzące. Każdy dodatkowy dzień kosztuje 50 pln netto w tym 2 minuty rozmów wychodzących gratis.
Każda następna minuta poza limit ww wymieniony to równowartość kwoty 1,45 USD netto przeliczona po kursie NBP
z dnia wystawienia faktury VAT a Umowa najmu zostaje zawarta na okres …......2017 do ….........2017 przy czym za
dzień zakończenia umowy przyjmuje się dzień zwrotu telefonu. Opłaty za przesyłkę wynosi 20,- pln jeśli nie dokonuje
się odbioru osobistego odbiera sprzętu osobiście.
§3
Strony ustalają, że płatność nastąpi w terminie 7 dni od dostarczenia faktury VAT na rachunek bankowy prowadzony w
banku PEKAO SA nr …............................................................ wskazany również na fakturze.
§4
Wartość telefonu zgodnie z fakturą zakupu wynosi 1375 USD ( słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt
dolarów USA ) netto, a wartość 1063 minut przypisanych do karty SIM na dzień podpisania umowy to 1541,35
USD ( słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści jeden dolarów USD i 35/100 ) netto. Do wysokości powyższych
kwot odpowiada Najemca, jeśli zgubi przedmiot najmu. UWAGA: Iridium nie wystawia duplikatu kart sim –
zgubiona karta, minuty przepadają bezpowrotnie.
§5
Bez zgody wydzierżawiającego Najemca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do używania.
W razie naruszenia powyższego obowiązku wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania
terminu wypowiedzenia.
§6
Najemca przez cały czas trwania niniejszej umowy powinien używać przedmiotu dzierżawy w sposób
odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu przedmiotu.
§7
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1-Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2-Najemca przez cały czas trwania niniejszej umowy powinien używać przedmiotu najmu w sposób
odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu przedmiotu najmu.
3-Bez zgody Wynajmującego, Najemca nie może czynić z przedmiotu najmu zmian sprzecznych z umową
lub z gospodarczym przeznaczeniem.
4-Najemca zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z obowiązującym prawem kraju, w
którym będzie używał przedmiotu najmu.
5-W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
6-Wszelkie zmiany dotyczące umowy będą sporządzane jako aneks z zastrzeżeniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
7-Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

Stron.
Tomasz Mikołajczyk
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