
 

UMOWA UŻYCZENIA  

 

Zawarta w dniu ………………… w Kętach pomiędzy: 

1. ELCAVO POLSKA Wiktor Bilczewski  

z siedzibą w Kętach ul. Mickiewicza 69 zwanym dalej UŻYCZAJĄCYM,  

a firmą: 

 

 

 

 

 

zwanym dalej BIORĄCYM DO UŻYWANIA, 

 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

UŻYCZAJĄCY użycza i daje w bezpłatne używanie BIORĄCEMU DO UŻYWANIA: 

witrynę ekspozycyjną zawierającą próbki towarów firmy VOLPATO będących w ofercie handlowej  

UŻYCZAJĄCEGO   w ilości sztuk   …………… 

§ 2  

BIORĄCY DO UŻYWANIA oświadcza, że użyczenie to przyjmuje. Jest to również wyrażenie zgody na 

umieszczenie danych Państwa firmy jako hurtowni patronackiej oferującej produkty firmy VOLPATO na 

stronie internetowej pod adresem http://volpato.pl/dystrybutorzy.html  

§ 3  

Umowa zostaje zawarta na czas określony12 miesięcy pod warunkami: 

1. Dokonywania przez BIORĄCEGO DO UŻYWANIA regularnych zakupów towarów 

handlowych będących w ofercie handlowej UŻYCZAJĄCEGO. 

2. Wykorzystywania przekazanych w §1 ekspozytorów, do prezentacji wyłącznie oryginalnych 

towarów handlowych zakupionych od UŻYCZAJĄCEGO. 

3. Sprawowania odpowiedniej pieczy nad ekspozytorami, w szczególności ochrony ich przed 

zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

§ 4  

W razie nie wywiązywania się z warunków określonych w §3 UŻYCZAJĄCY ma prawo do 

wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, oraz do żądania zwrotu użyczonych 

witryn ekspozycyjnych określonych w §1. 
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§ 5 

UŻYCZAJĄCY ma prawo do kontroli wywiązywania się przez BIORĄCEGO DO UŻYWANIA             

z warunków określonych w §3 w dowolnie wybranym przez niego czasie. 

§ 6 

BIORĄCY DO UŻYWANIA potwierdza, że przedmiot umowy określony w ust. § 1 umowy już odebrał 

oraz że jest on kompletny, zdatny do użytku i że wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 

§ 7 

Oddanie przedmiotu umowy innej osobie do używania jest zabronione  

§ 8 

Złamanie postanowień zawartych w §7 upoważnia UŻYCZAJĄCEGO do wypowiedzenia umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. 

§ 9 

1. Wszelkie naprawy w czasie trwania użyczenia BIORĄCY DO UŻYWANIA prowadzi na własny 

koszt oraz zwróci przedmiot umowy w stanie niepogorszonym. 

2. BIORĄCY DO UŻYWANIA jest odpowiedzialny za przypadkową utratę przedmiotu umowy, 

jeżeli używał go w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem. 

3. Wartość przekazanej witryny ekspozycyjnej ustala się na 1000,00 netto + VAT. 

 

§ 10 

Jeżeli strony nie postanowią inaczej, po okresie 12 miesięcy umowa zostaje przedłużona na czas 

nieokreślony. Gdy BIORĄCY DO UŻYWANIA nie wyraża chęci przedłużenia umowy jest obowiązany 

zwrócić przedmioty określone w §1 do siedziby UŻYCZAJĄCEGO.  

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

.................................................                                                     ……............................................... 

 

     UŻYCZAJĄCY                                                                                 BIORĄCY DO UŻYWANIA 
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