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UMOWA UŻYCZENIA
zawarta w dniu __________________ w Gliwicach pomiędzy:
Stowarzyszeniem GTW z siedzibą w Gliwicach (44-100), Zwycięstwa 1/1, NIP: 6312417032, REGON:
278238460, NIP: 6312417032
reprezentowanym przez:
____________________________________________
zwanym w treści umowy Użyczającym,
a
___________________________________________________________ (imię i nazwisko)
___________________________________________________________ (adres zamieszkania)
___________________________________________________________ (seria i numer dowodu osobistego)
___________________________________________________________ (numer telefonu)
___________________________________________________________ (e-mail)
zwanym w treści umowy Biorącym w użyczenie.

§1
1. Przedmiotem użyczenia jest ______________________________________________________________________________________
2. Użyczający oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu umowy.
§2
Biorący w użyczenie oświadcza, iż przedmiot umowy określony § 1 pkt 1 został mu wydany w dniu
podpisania umowy w stanie kompletnym, w dobrym stanie technicznym i nie ma z tego tytułu żadnych
zastrzeżeń.
1. § 3
2. Niniejszą umowę zawiera się na czas określony, do 26 czerwca 2020.
3. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu umowy Użyczającemu w ciągu 5 dni
roboczych od dnia zakończenia umowy.
§4
Od chwili fizycznego użyczenia przedmiotu Biorącemu w użyczenie, to on staje się w pełni za niego
odpowiedzialny.
§5
Biorący w użyczenie w przypadku awarii przedmiotu użyczenia w trakcie trwania umowy zobowiązuje się
do niezwłocznego poinformowania o tym Użyczającego drogą e-mailową: serwis@pcstore.pl
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§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny mieć charakter pisemny.
2. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu
Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejsze umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Użyczający

Biorący w użyczenie
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