UMOWA UŻYCZENIA
Zawarta w dniu ............................................., pomiędzy firmą Habilis, zwaną w dalszej części umowy Użyczającym,
oraz
[Nazwa / Imię i Nazwisko]...................................................................................................................................
[Adres].............................................................................................................[Tel]...............................................
[NIP]............................................. [PESEL].................................................., legitymującym się dowodem tożsamości:
[Seria / Numer]...........................................
zwanym dalej Biorącym.
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest użyczenie ortezy dynamicznej SaeboFlex/SaeboReach zwanej w dalszej części umowy ortezą
szczegółowo opisaną według dołączonego do umowy załącznika,.
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§2
Terminarz
Umowa użyczenia może być zawarta tylko na pełne dni, przyjmując 7 dni roboczych jako najdłuższy możliwy czas użyczenia
ortezy.
Sprzęt zostaje wysłany do Biorącego najszybciej jak to możliwe ale nie później niż 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
Orteza zostanie zwrócona do Użyczającego najpóźniej po upływie 7 dni roboczych do dnia otrzymania ortezy przez
biorącego.
W przypadku niedotrzymania terminu oddania ortezy do Użyczającego, Biorący zostanie obciążony dodatkową płatnością za
kolejne doby przedłużenia użyczenia ortezy co stanowi 240 zł za każdy dzień.
§3
Stan techniczny ortezy
Użyczający przekazuje do używania Biorącemu ortezę sprawną technicznie i bez wad ukrytych.
Biorący po otrzymaniu ortezy od Użyczającego zobowiązuje się do sprawdzenia jej stanu technicznego i niezwłoczne
zgłoszenie telefoniczne lub mailowe wszelkich braków lub wad nie później niż w dniu otrzymania ortezy od Użyczającego.
W przypadku stwierdzenia przez Użyczającego usterek bądź zniszczenia sprzętu po otrzymaniu ortezy od Biorącego
zobowiązuje się do poinformowania o tym Biorącego w formie pisemnej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania
ortezy.

§4
Zobowiązania Biorącego
Biorący zobowiązuje się do użytkowania ortezy zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za
ewentualne wszelkie uszkodzenia ortezy wynikłe z jej nieodpowiedniego używania.
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§5
Kary umowne
Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego używania ortezy przez Biorącego winę ponosi Biorący, on także pokrywa
wszystkie koszty związane z naprawą ortezy.
Użyczający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia ortezy w momencie, gdy jej uszkodzenia będą tak znaczne, że jej
naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Biorący zobowiązuje się do zapłaty całej wartości użyczonej ortezy ,
według obowiązującego cennika Habilis.
W przypadku przekroczenia terminu zwrotu ortezy, Użyczający zastrzega sobie możliwość naliczenia kary za zwłokę w
wysokości opłaty określonej warunkami w par. 2 ust 4, przy każdym dniu zwłoki w oddaniu ortezy.
§6
Opłaty umowne
Opłaty za przekroczenie terminu zwrotu ortezy liczone są za pełną dobę i pobierane są za cały okres przekroczenia terminu
zwrotu ortezy w postaci wystawienia przez Habilis faktury z 14 dniowym terminem płatności.
§7
Postanowienia dodatkowe
Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy dla siedziby Użyczającego.
Umowę oraz załączniki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Użyczający
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ZAŁĄCZNIK DO UMOWY
Wykaz szczegółowy użyczanego sprzętu
Nazwa części

Rozmiar

Ilość szt.

Element plastikowy na śródręcze + podkładka
Element plastikowy na przedramię + podkładka
Element plastikowy na ramię + podkładka
Aluminiowy element
stabilizator łokcia)

dla

łokcia

(prowadnice

+

Aluminiowy element łączący przedramię ze śródręczem
Elementy aluminiowe dla palców

Small
Medium

_________

Large

Elementy aluminiowe dla kciuka
Haczyk
Komplet koralików 4 +1
System dynamiczny dla palców - sprężyny
System dynamiczny dla kciuka - sprężyny
System dynamiczny dla łokcia – gumowe naciągi + 2 Czerwone
markery
Żółte
Śruby
A__ B__C__

Naparstki

C2__D__E__

F__G___H__

Piłki
Śrubokręt
Razem
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