
 

 
UMOWA UŻYCZENIA 

Nr _______/________ 

 

W dniu ____ . ____. 20____ r. w ................................... 

pomiędzy: 
Firmą: ............................................................................................... 

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

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

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

reprezentowaną przez: ................................................., 

zwaną dalej UŻYCZAJĄCYM 
a 
Firmą: ............................................................................................... 

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

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

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

zwanym dalej BIORĄCYM DO UŻYWANIA 
 
została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 

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

......................................................................................................................................................., 

który Użyczający nieodpłatnie użycza Biorącemu do Używania, w zamian za eksponowanie i            

wprowadzenie do oferty handlowej Biorącego do Używania wyrobów z oferty Firmy „ Marco             

Diamanti ”. 
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§ 2 
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem, że: 

Każdej ze stron przysługuje prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez podania          

przyczyn. 

 

§ 3 
1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu użyczenia 

2. Wartość przedmiotu użyczenia wynosi PLN ( starter-1.000 zł,- / gablota 8.000 zł,- /              

wyspa / 20.000 zł,- )+ VAT 

3. Przez cały okres trwania Umowy Użyczenia przedmiot określony w § 1 pozostaje             

własnością Użyczającego 

 

§ 4 
1. Biorący do Używania potwierdza, że przedmiot określony w § 1 otrzymał, że stan jego              

jest mu znany oraz że przedmiot ten jest zdatny do użytku, kompletny i z tego tytułu nie                 

ma żadnych zastrzeżeń do Użyczającego. 

2. Biorący do używania oświadcza że przedmiot użyczenia będzie znajdował się: w 

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

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

§ 5 
1. Biorący do Używania zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia zgodnie z jego           

przeznaczeniem. 

2. Biorący do używania zobowiązuje się do wykorzystywania Mebla-Gabloty produktów         

Marco Diamanti wyłącznie do ekspozycji wyrobów Użyczającego, eksponowanie innych         

wyrobów niż wyroby Użyczającego na ekspozytorach Użyczającego jest zabronione. 

3.  Oddanie przedmiotu umowy innej osobie do używania jest zabronione. 
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§ 6 
Wszelkie naprawy, których dokonanie stanie się konieczne w trakcie trwania niniejszej umowy            

użyczenia, przeprowadzi Biorący do używania na własny koszt. 

 

§ 7 
Wszelkie koszty wynikające z korzystania z przedmiotu użyczenia przez cały czas trwania            

umowy ponosi Biorący do używania. 

 

§ 8 
W chwili zaistnienia sytuacji opisanej w § 2 Biorący do Używania zwrócić Użyczającemu             

przedmiot określony w § 1 bez dodatkowych wezwań w stanie niepogorszonym. Zwrot            

przedmiotu użyczenia nastąpi w miejsce wskazane przez Użyczającego i na koszt Biorącego w             

używanie. 

 

§ 9 
W przypadku gdy Biorący nie zwróci Użyczającemu przedmiotu użyczenia w terminie 14 dni od              

dnia wypowiedzenia umowy użyczenia, Użyczający ma prawo wystawić fakturę VAT za koszt            

użytkowania na kwotę PLN ( starter-1.000 zł,- / gablota 8.000 zł,- / wyspa 20.000 zł,-) + VAT z 7                   

dniowy terminem płatności 

 

§ 10 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem           

nieważności. 

 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu         

Cywilnego. 
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§ 12 
Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy            

dla Użyczającego. 

 

§ 13 
Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze            

stron. 

 

 

 

 

 

 

____________________________  ____________________________ 
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