Umowa Użyczenia Aparatu Słuchowego
Umowa zawarta w dniu…………………………………………………
pomiędzy:
Firmą …………………………………………………………………………………………………………………………………………………, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……………………………………. reprezentowaną
przez………………………………………………………………….,
działającego/ej na podstawie pełnomocnictwa, zwaną dalej Użyczającym
a Panią/Panem ………………………………………………………………………………………………………………………………..
zamieszkałą/zamieszkałym ………………………………………………………………………….…………………………………..
Pesel ……………………………………………………… zwaną/ym dalej
Wypożyczającym
1. Przedmiotem użyczenia są aparaty słuchowe:
Ucho prawe
-Marka____________________
___________

Ucho lewe
__________

-Model____________________

___________

__________

-Wartość___________________

___________

__________

Termin wypożyczenia

Od dnia:

Do dnia:

2. Użyczający oświadcza, że przedmiot użyczenia w chwili wydania jest jego własnością i nie posiada wad, które
byłyby mu znane.
3. Na Wypożyczającym spoczywa obowiązek używania przedmiotu użyczenia w sposób odpowiadający jego
właściwościom i przeznaczeniu oraz ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania. Ponadto zobowiązuje się nie
przekazywać przedmiotu użyczenia do używania osobom trzecim.
4. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym (sprawny
technicznie, niezniszczony) w oznaczonym w umowie terminie, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi
odpowiedzialności za zużycie urządzeń będące następstwem prawidłowego używania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia albo utraty przedmiotu użyczenia z winy Wypożyczającego, Wypożyczający
zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynikających z naprawy ww. urządzeń, a w przypadku ich utraty bądź
zniszczenia czy uszkodzenia uniemożliwiającego naprawę, zwrotu ich wartości określonej pkt 1.
Wypożyczający jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie przedmiotu użyczenia, jeżeli
używa go w sposób sprzeczny z umową, albo z właściwościami lub z przeznaczeniem albo, gdy nie będąc
zmuszony przez okoliczności, powierza urządzenia osobie trzeciej, a przedmiot użyczenia nie byłby uległ
utracie lub uszkodzeniu, gdyby go używał w sposób właściwy albo gdyby go zachował u siebie..
5. Brak zwrotu przedmiotu użyczenia, po upływie terminu użyczenia, o którym mowa w punkcie 1 będzie
skutkował dochodzeniem od Wypożyczającego zwrotu przedmiotu użyczenia o którym mowa w pkt. 1 lub
dochodzeniem naprawienia wyrządzonej szkody zgodnie z przepisami prawa.
6. Wypożyczający jest zobowiązany do informowania Użyczającego o każdym zmianie adresu, o którym mowa
w komparycji Umowy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany
7. Umowa została sporządzona w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………………………………..
Podpis Użyczającego
Wypożyczającego
Rev. 1/2021/05/FTS

……….……………………………………………………
data i podpis

