
 

 

U M O W A  U Ż Y C Z E N I A  S P E E D C O O K A  P R O  

 

Zawarta pomiędzy  

ROMAN POLIT, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ZAKŁAD „ RPOL” POLIT ROMAN 

z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 6D, 39 – 300 Mielec, zwanym dalej UŻYCZAJĄCYM ,  

a  

 
 
zwanym dalej: BIORĄCYM DO UŻYWANIA 

 

§1 

UŻYCZAJĄCY oświadcza, iż jest producentem wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego SPEEDCOOK 

PRO, zwanym w dalszej treści umowy SPEEDCOOK PRO. 

§2 

UŻYCZAJĄCY zobowiązuje się zezwolić BIORĄCEMU DO UŻYWANIA na bezpłatne używanie 

oddanego w tym celu SPEDCOOKA PRO, przez okres 14 dni, licząc od dnia dostarczenia.  

 

§3 

BIORĄCY DO UŻYWANIA zobowiązuje się do korzystania ze SPEEDCOOKA PRO zgodnie z jego 

przeznaczeniem i właściwościami. 

§4 

Koszty eksploatacji SPEEDCOOKA PRO ponosi BIORĄCY DO UŻYWANIA. 

§5 

BIORĄCY DO UŻYWANIA zobowiązany jest powiadomić UŻYCZAJĄCEGO o gotowości do zwrotu 

SPEEDCOOKA PRO, w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, w terminie 2 dni po upływie okresu 

określonego w §2. 

§6 

1. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania określonego w §5, strony ustalają kaucję 

zabezpieczającą w kwocie wartości urządzenia, tj. 4305,00 PLN, wpłacaną przez BIORĄCEGO DO 

UŻYWANIA na konto UŻYCZAJĄCEMU PBS o/Mielec 66 8642 1168 2016 6807 2746 0001 lub kurierowi 

dostarczającemu urządzenie. 

2. W przypadku wykonania zobowiązania określonego w §5, UŻYCZAJĄCY zwróci na wskazany rachunek 

kaucję zabezpieczającą w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia SPEEDCOOKA PRO do 

siedziby UŻYCZAJĄCEGO. 

3. W przypadku braku wykonania zobowiązania określonego w §5, UŻYCZAJĄCY wezwie BIORĄCEGO DO 

UŻYWANIA, do wykonania zobowiązania w terminie 3 dni. W przypadku braku skuteczności wezwania 

użyczający wystawi paragon fiskalny.  

§7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§9 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
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           UŻYCZAJĄCY                                               BIORĄCY DO UŻYWANIA 


