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UMOWA NAJMU
ZESTAWU  Z ROBOTYKI LEGO/TECHNIC

Nr umowy …………………..


zawarta w dniu ………………..r. w Żorach, pomiędzy:

1. Centrum Kreatywnej Edukacji Robokids Non-Profit Sp. z o. o., z siedzibą ul. Dolne Przedmieście 5, 
44-240 Żory, zrastrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X KRS pod nr 0000658999, posiadającym nr REGON: 366379817 NIP: 6511721005, reprezentowanym przez ………………………………………………………….., zwanym dalej Wynajmującym, 
a

2. ………………………………, zamieszkała/y ul. …………………………………,……………………kod pocztowy …………………………miejscowość,……………………….PESEL,…………………….NIP zwaną w dalszej części umowy NAJEMCĄ.

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1
1.	Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem zestawu ………………………………………………….
2.	Wynajmujący oświadcza ponadto, że zestaw , o którym mowa w pkt 1 jest kompletny, sprawny i zdatny do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem. 

§ 2
1.	Wynajmujący oddaje do używania zestaw, o którym mowa w § 1 umowy, a najemca zestaw ten przyjmuje w najem.
2.	Wraz z zestawem, wynajmujący przekaże najemcy niezbędne informacje, konieczne do jego użytkowania. 
3.	Wynajmowany zestaw służy do zabawy i jako taki będzie wykorzystywany przez najemcę.

§ 3
Najemca oświadcza, że zna wartość zestawu, jego elementy składowe, sposób jego używania
i  nie wnosi zastrzeżeń do jej wyglądu, stanu technicznego i właściwości.

§ 4
1. Transakcja pomiędzy stronami zawarta zostaje za pośrednictwem portalu internetowego allegro.pl.
2. Umowa zostaje zawarta na okres 14/28 dni. Niepotrzebne skreślić. 

3. Termin rozpoczęcia najmu to dzień wysyłki zestawu do Najemcy. 
4. Wynajmujący zobowiązuje się do powiadomienia Najemcy o dokonaniu wysyłki drogą mailową.
5. Najemca zobowiązuje się do odesłania na adres Wynajmującego zestawu najpóźniej ostatniego dnia związania umową. 
6. Za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, Najemca będzie zobowiązany uiścić karę umowną w wys. 5% wartości kaucji.
7. Wynajmujący dokonuje wysyłki zestawu za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub  InPost. Wysyłka zestawu Lego następuje po przesłaniu przez Najemcę na adres robokids.pl@gmail.com:
a) skanu umowy podpisanej przez Najemcę,
b) dowodu dokonanej opłaty wraz z kosztami przesyłki (nie dotyczy płatności PayU)
c) dowodu wpłaty na konto kaucji zabezpieczającej.
8. Wynajmujący zobowiązuje się do wysłania zestawu do 48 godzin od momentu przesłania wymaganych dokumentów.
9. Istnieje możliwość odbioru osobistego zestawu pod adresem: ul. Dolne Przedmieście 5, Żory. Odbiór osobisty możliwy po uprzednim dokonaniu wpłaty na konto Wynajmującego kaucji zabezpieczającej.

CZYNSZ I INNE OBCIĄŻENIA
§ 5
1.	Najemca zobowiązuje się zapłacić wynajmującemu czynsz w kwocie …………. zł. Wysokość czynszu stanowią: 
a) Opłata za używanie – wysokość opłaty stanowią koszty bezzwrotnej opłaty eksploatacyjnej oraz koszty związane z obsługą, przeliczeniem części i przygotowaniem zestawu do wysyłki. Wynoszą one:
     •	10% wartości zestawu w przypadku najmu na okres 14 dni, tj………….
    •	15% wartości zestawu w przypadku najmu na okres 28 dni, tj…………..
b) Koszty transportu – wg cennika allegro. Najemca pokrywa koszty wysyłki zestawu oraz jego odesłania do firmy udostępniającego.
3.	Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu oraz innych opłat obciążających najemcę naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie.
4. Najemca zobowiązuje się też do wpłacenia na konto Wynajmującego kaucji zabezpieczającej  w wysokości 50% wartości zestawu, tzn. ………………zł (słownie ………….). Kaucja wpłacana jest bezpośrednio na konto Wynajmującego. Kaucja jest zawracana na konto Najemcy w ciągu 48 godzin od oddania sprzętu. Kaucja pomniejszana jest w przypadku zwłoki lub zagubienia/zniszczenia części lub nie wywiązania się z innych warunków umowy. Płatność następuje tylko przelewem (wymagane jest potwierdzenie przelewu, które jest warunkiem zawarcia umowy).
5. Płatności będą regulowane na rachunek Wynajmującego: 37 84360003 0000 0026 7237 0003. W treści polecenia przelewu należy wpisać:
a) 	W przypadku opłaty za używanie i kosztów przesyłki (płatność przelewem):
„opłata za używanie, login,  nr aukcji” 
b) W przypadku wpłaty na konto kaucji zabezpieczającej:
„kaucja na używanie login,  nr aukcji”.
6. Brak uregulowania powyższych opłat do dnia podpisania umowy skutkuje odstąpieniem od umowy przez Wynajmującego. W przypadku odbioru osobistego sprzętu czynsz może być wpłacony w gotówce w dniu podpisania umowy i odbioru zestawu. W przypadku odbioru osobistego zestawu, Najemca zobowiązuje się do wpłaty na konto firmy kaucji zabezpieczającej. 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI NAJEMCY
§ 6
1.	Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z umową i jej przeznaczeniem.
2.	Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody wynajmującego.
3.  Najemca  ma prawo w ciągu 24 godzin od momentu odebrania sprzętu zgłosić mailowo na adres robokids.pl@gmial.com ewentualne braki i uszkodzenia w zestawie. Brak takiego zgłoszenia oznacza potwierdzenie kompletności zestawu. 
4. Zestaw można udostępnić do zabawy dzieciom w wieku od 7 lat. Dzieci w wieku 5-6 lat mogą bawić się zestawem tylko pod nadzorem rodzica. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabawy zestawem dzieciom do lat 4 ze względu na możliwość zadławienia się częściami lub uszkodzenie podzespołów.
5. Zabawa zestawem powinna odbywać się czystymi rękami, nie wolno używać zębów do rozłączania części oraz bawić się w trakcie jedzenia lub w pobliżu zwierząt domowych. Nie wolno mieszać zestawu z innymi zestawami posiadanymi przez Najemcę.
6. Najemca zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie w jakim go pobrał. Zestaw powinien być rozebrany, a części posegregowane do woreczków zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu. Brak posortowania skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 10% wartości kaucji (…… zł).
7. W przypadku użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, udostępnianie go osobom trzecim lub dzieciom poniżej 4 lat, przetrzymywaniem sprzętu powyżej 14 dni po terminie zwrotu lub uszkodzenie/zagubienie części na kwotę powyżej wartości kaucji wystawiany jest rachunek na zakup zestawu wartości ………zł (koszt zestawu i organizerów) z 7 dniowym terminem płatności. Po jego zapłaceniu kaucja w całości zostaje zwrócona. Strony mogą wyrazić zgodę na potrącenie kaucji z kwotą zapłaty za zestaw.

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
§ 7
1.	Wynajmujący zobowiązuje się wydać najemcy przedmiot najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez cały czas trwania umowy.
2.	Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad przedmiotu najmu, jeżeli wady te uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu najmu zgodnie z umową, a nie były skutkiem działania Najemcy.
3. W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z niewłaściwego użytkowania sprzętu, sporządzany jest protokół z informacją nt. uszkodzenia będący podstawą do obciążenia Najemcy. Protokół ten musi zostać sporządzony nie później niż po upływie 48 godzin od zwrócenia zestawu. Wartość obciążenia pomniejsza zwracaną kaucję. Po zwróceniu zestawu Wynajmujący może wystawić rachunek obciążający Najemcę, który pokrywany jest z kaucji lub sprzedaje zestaw Najemcy za kwotę pełnej wartości zestawu, jeśli wartość obciążeń przewyższa …….. zł.  
4.  Klocki ze śladami zębów lub popisane traktowane są jako uszkodzone. Rysy wynikłe z naturalnej eksploatacji nie są traktowane jako uszkodzenie.

ROZWIĄZANIE UMOWY
§ 8
1.	Wynajmującemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku:
-	oddania przedmiotu najmu w podnajem, albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody wynajmującego,
-	używania przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem.
2.	W razie rozwiązania umowy najmu, najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Najemca nie jest odpowiedzialny za zużycie rzeczy będące wynikiem prawidłowego używania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9
1.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i dokonywane będą w formie aneksów do niniejszej umowy.
2.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.
3.	Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla Wynajmującego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla najemcy i jednym dla wynajmującego.


NAJEMCA	WYNAJMUJĄCY


