
Załącznik nr 3 do Umowy o świadczeniu usług internetowych przez TELE_MEDIA 

 

 

UMOWA UŻYCZENIA NR………… 
 

 

Stanowiąca załącznik do umowy nr ……… z dnia ……………., o świadczenie usług dostępu 

do INTERNETU, zawarta w dniu …………….. 

pomiędzy: 

Firmą „TELE_MEDIA” Marian Kowalik Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne z siedzibą 

przy ul. Słonecznej 4  Szczodre, 55-095 Mirków, reprezentowaną przez: 

MARIANA KOWALIKA zwanym dalej Użyczającym, 

a: 

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

zwanym(ą) dalej Biorącym w użyczenie. 

§ 1 

 

Przedmiotem użyczenia są następujące urządzenia: 

 

Nazwa urządzenia Typ/rodzaj Ilość (szt.) Wartość brutto (sztuki) 

Router  1 …………….PLN 

Antena  1 …………… PLN 

Instalacja:  

§ 2 

 

1. Biorący w użyczenie otrzyma jego przedmiot na czas nieokreślony od dnia zainstalowania 

urządzeń przez przedstawicieli Użyczającego do dnia wygaśnięcia umowy o korzystanie  

z usług dostępu do INTERNETU zwanej odrębnie z Biorącym w użyczenie lub do dnia 

przełączenia urządzenia abonenckiego na inny system dostępu do sieci internetowej.  

2. Po zakończeniu okresu użyczenia Biorący w użyczenie wyda niezwłocznie nie później niż 

w ciągu 7 dni na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego przedmiot użyczenia 

Użyczającemu, w stanie nie gorszym niż wynikający z prawidłowej eksploatacji, 

 a wydanie nastąpi do rąk przedstawiciela Użyczającego, który dokona demontażu 

urządzeń. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia mogą nastąpić tylko w postaci pisemnego aneksu do 

niniejszej umowy. 

4. Strony mogą zgodnie rozwiązać umowę w każdym czasie z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 3 

 

Wydanie przedmiotu użyczenia Biorącemu w użyczenie nastąpi na podstawie protokółu 

zdawczo – odbiorczego, w którym Biorący w użyczenie potwierdzi odbiór i zainstalowanie 

przedmiotu użyczenia oraz oświadczy iż znany mu jest jego stan i jest on zdatny do użytku. 

 



 

 

§ 4 

 

1. Strony oświadczają, że przedmiot użyczenia stanowi wyłączną własność Użyczającego 

 a Biorący w użyczenie ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu urządzenia. 

 

2. Zasilanie urządzeń radiowego systemu dostępowego w energię elektryczną następować 

będzie z urządzeń Biorącego w użyczenie i na Jego koszt. 

 

§ 5 

 

1. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do używania przedmiotu użyczenia zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji. 

 

2. W przypadku utraty lub zniszczenia urządzenia bez winy Użyczającego, Biorący  

w użyczenie zobowiązany jest do zwrotu jego wartości według cen obowiązujących  

w dniu zakończenia umowy. 

 

3. Biorący w użyczenie nie może dokonywać w jego przedmiocie żadnych napraw, 

przeróbek, lub ulepszeń. 

 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzeń będących przedmiotem 

użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

Użyczającego. 

 

5. Użyczający akceptuje warunki w których urządzenia będą pracować po zamontowaniu. 

 

§ 6 

 

Biorący w użyczenie zapewni przedstawicielom Użyczającego dostęp do przedmiotu 

użyczenia, w każdym czasie, w celu dokonania jego napraw lub konserwacji. 

 

§ 7 

 

Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami będzie rozpatrywał Sąd właściwy 

miejscowo dla Użyczającego. 

§ 8 

 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Użyczającego i Biorącego  

w użyczenie. 

 

 

Biorący w użyczenie       Użyczający 

 

 

......................................     .................................................. 

 


