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Oryginał / Kopia 

 

1. Przedmiotem Umowy jest oddanie najemcy do użytku sprzęt : 

Lp. Przedmiot Model Sztuk 

1. Replika ASG elektryczna Specna Arms Core  

2. Replika ASG sprężynowa Amoeba Striker  

3. Magazynek typu hi-cap M4 hi-cap  

4. Magazynek typu low-cap Striker low-cap  

5. Okulary ochronne Bolle  

6. Maska ochronna Stalker maska siatkowana  

7. Bateria Li-po Turnigy 7,4V 1400 mAh  

8. Luneta 3x9x40  

 

2. Wartość sprzętu wynajmowanego w tabeli określa się na kwotę                                   zł . 

3. Najemca deponuje kaucję w kwocie:                                  zł tytułem zabezpieczenia 

zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego, jakie wynikają z postanowień 

niniejszej umowy. Kaucja jest zwracana Najemcy w momencie zwrotu 

wynajmowanego sprzętu. 

4. Najemca uiścił opłatę w wysokości                                  zł brutto tytułem najmu sprzętu 

wyszczególnionego w tabeli. 

5. Umowa zawarta dnia       -       - 202       roku w Wodzisławiu Śląskim  

na okres od        -        - 202      roku do         -         - 202      rok. 

6. Wynajmujący akceptuje regulamin umieszczony na  

https://soldiersasg.pl/regulamin-pm-11.html 

7. Wynajmujący zapewnia, że sprzęt przekazany Najemcy jest kompletny i w pełni 

sprawny. 

8. W przypadku uszkodzenia sprzętu w okresie najmu, Najemca pokrywa koszty jego 

naprawy. 

9. Najemca zobowiązany jest do zwrotu wynajmowanego sprzętu najpóźniej w terminie 

ostatniego dnia trwania umowy. 

Wynajmujący: Najemca : 
 

 

Soldiers-ASG Jarosław Syrek 
ul. Konstancji 17 
44-300 Wodzisław Śląski 
NIP: 6472436481 
tel:  533-742-742 

Nazwa firmy : 

NIP : 

PESEL :  

Imię i nazwisko : 

Adres : 

Telefon : 
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10. W przypadku braku zwrotu sprzętu w wyznaczonym terminie, Wynajmujący 

zatrzymuje pełną kwotę kaucji, a także zażąda od Najemcy zapłaty pełnej kwoty 

wartości sprzętu, z ustawowymi odsetkami za każdy dzień zwłoki. 

11. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

z stron. 

Akceptuję warunki umowy : Wynajmujący : 
 
 
 
 
 

podpis najemcy 

 
 
 
 
 

podpis wynajmującego 
 

 

Potwierdzenie zwrotu wynajmującego sprzętu. 

Zwrot sprzętu dokonano w dniu :  

Stan techniczny sprzętu przy zwrocie : 

Bez zastrzeżeń 

Z uwzględnieniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

podpis najemcy 

 
 

 
podpis wynajmującego 

 

Uwagi : 


