ANMAR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Biecka 23A, 38-300 Gorlice
NIP: 738-214-45-68; REGON: 122613455; KRS: 0000426542
Łączna wartość wkładu wniesionego: 8.738.640,2 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

UMOWA NAJMU NR .............../.............../.............../2014
zawarta dnia …................ 2014 r. w Gorlicach
pomiędzy:
ANMAR plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa z siedzibą w Gorlicach,
ul. Biecka 23a, NIP: 738 214 45 68
zwana dalej Wynajmującym
a
….........................................................................................................
….........................................................................................................
….........................................................................................................
NIP: …...........................................
zwany dalej Najemcą
1. Przedmiotem umowy jest maszyna budowlana w postaci:
- Typ: …............................................
- Marka: …........................................
- Nr seryjny: …......................................
- Rok produkcji: ….................................
- Stan licznika mtg: ….............................
- Wartość maszyny: …..............................
- Wyposażenie dodatkowe: ….........................
2. Wynajmujący oddaje Najemcy opisaną maszynę w najem na okres od ….................... do …..................
na czas nieokreślony.
3. Najemca oświadcza, iż maszyna pracować będzie w okolicach ….............................................
4. Strony ustalają czynsz najmu w wysokości …....................... zł netto miesięcznie. Do tejże kwoty należy
doliczyć podatek VAT w stawce wymaganej na podstawie odrębnych przepisów.
5. Strony ustalają, iż faktury wystawiane będą po zakończeniu każdego miesiąca najmu z terminem
płatności do ............ dni.
6. Oprócz czynszu Najemca pokrywa koszty ubezpieczenia maszyny i przerzutu na miejsce pracy, które
ujmowane będą w fakturach zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa podatkowego.
7. Najemca w dniu wydania maszyny wpłaca na rachunek Wynajmującego kaucję gwarancyjną
…......................... zł. Kaucja ta niepodlega opodatkowaniu VAT (opcja)
8. Najemca wpłaca z góry przed wydaniem maszyny kwotę ................ netto, tytułem czynszu za pierwszy
miesiąc najmu. Do tejże kwoty należy doliczyć podatek VAT w stawce wymaganej na podstawie
odrębnych przepisów.
9. Miesięczny limit mtg wynosi …......................, zaś stawka 1 mtg ….............. zł netto.
10. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z ogólnymi warunkami najmu (OWN) obowiązującymi u
Wynajmującego, a stanowiącymi integralną część niniejszej umowy, i w pełni je akceptuje.
11. Osoba do kontaktu ze strony Najemcy: ................................... tel. ..............................
NAJEMCA

WYNAJMUJĄCY

www.swiatkoparek.pl
Sprzedaż maszyn:
+48 502 135 777
+48 502 021 140
+48 515 153 510

Sprzedaż części:
+48 18 35 11 220
+48 501 680 715

Wynajem sprzętu:
+48 510 214 218

Opony i gąsienice:
+48 519 055 333

Biuro/fax:
+48 18 353 03 03
fax: +48 18 351 25 07

