UMOWA WYPOŻYCZENIA
Zawarta w dniu ...................................... w Warszawie, pomiędzy:

COCOON Urszula Kulczyńska,
ul. Bohaterów Westerplatte 18a, 21-040 Świdnik,
NIP: 7122869174, REGON: 060632578
zwaną w dalszej części umowy WYPOŻYCZAJĄCYM
a
Nazwa firmy/Imię Nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
NIP: (dotyczy firm)
legitymującym się dowodem tożsamości seria/numer (dotyczy osób prywatnych):
zwanym dalej KORZYSTAJĄCYM.

§1 Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie produktów odzieży damskiej zwanej dalej „ubraniami”, według
dołączonego do umowy załącznika zwanego w dalszej części umowy „listą wypożyczonych ubrań”

§2 Terminarz
1. Ubrania zostają wydane KORZYSTAJĄCEMU w dniu ...............................
2. Ubrania zostają zwrócone WYPOŻYCZAJĄCEMU w dniu …............................
Łączny czas wypożyczenia wynosi …......................dni.
3. W przypadku niedotrzymania terminu oddania wszystkich wypożyczonych ubrań WYPOŻYCZAJĄCEMU,
KORZYSTAJĄCY zostanie obciążony płatnością w wysokości 50 PLN za każdy kolejny jeden dzień zwłoki.

§3 Stan ubrań
1. WYPOŻYCZAJĄCY przekazuje do używania KORZYSTAJĄCEMU ubrania nowe, wolne od wszelkich
wad, co KORZYSTAJĄCY stwierdza własnym podpisem.
2. WYPOŻYCZAJĄCY po otrzymaniu ubrań z wypożyczenia w dniu określonym w par. 2 ust. 3
zobowiązuje się do sprawdzenia ich stanu faktycznego.
3. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia ubrań, WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do
poinformowania o tym KORZYSTAJĄCEGO w formie pisemnej w terminie 3 dni od daty zwrotu określonej w
par. 2 ust 3.
§4 Zobowiązania KORZYSTAJĄCEGO
1. KORZYSTAJĄCY zobowiązuje się do użytkowania ubrań zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją oraz
zobowiązuje się dbać o ich stan faktyczny, chronić przed uszkodzeniem, zniszczeniem i zabrudzeniem.

2. KORZYSTAJĄCY ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie zniszczenia lub uszkodzenia powstałe w
czasie trwania wypożyczenia oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych
ubrań KORZYSTAJĄCY zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z naprawą lub zwrotem wartości
wypożyczonych ubrań.
4. Wartość wypożyczanych ubrań obydwie strony zgodnie ustaliły i została ona zawarta w liście
wypożyczonych ubrań stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
§6 Wynagrodzenie
1. W zamian za wypożyczenie ubrań KORZYSTAJĄCY zobowiązuje się zapewnić możliwość korzystania z
utworów przez WYPOŻYCZAJĄCEGO w postaci fotografii, powstałych w wyniku sesji zdjęciowej, będącej
celem wypożyczenia ubrań, które to z kolei stanowią przedmiot niniejszej umowy wypożyczenia.
2. WYPOŻYCZAJĄCY w momencie przekazania materiałów fotograficznych przez KORZYSTAJĄCEGO,
nabywa prawo do ich nieograniczonego i nieodpłatnego wykorzystywania do celów reklamowych i
promocyjnych jego marki COCOON w formie publikacji internetowych i drukowanych bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, jednocześnie zobowiązuje się do zamieszczania, przy publikacjach materiałów
fotograficznych, informacji dotyczących autorstwa i współautorstwa utworów fotograficznych.
§7 Prawa osób trzecich
1. KORZYSTAJĄCY zobowiązuje się w przekazanych materiałach fotograficznych, będących rozliczeniem,
nie naruszać własności intelektualnej oraz praw osób trzecich.
2. W przypadku naruszenia własności intelektualnej lub praw osób trzecich w materiałach przekazanych
przez KORZYSTAJĄCEGO WYPOŻYCZAJĄCEMU odpowiedzialność za ewentualne roszczenia leży
wyłącznie po stronie KORZYSTAJĄCEGO. Jak również w razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko
WYPOŻYCZAJĄCEMU z roszczeniami z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw
autorskich, KORZYSTAJĄCY podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami.
7. W przypadku, gdy wskutek wystąpienia z roszczeniami, z powodu naruszenia praw własności
intelektualnej, w tym praw autorskich, WYPOŻYCZAJĄCEMU zostaną zasądzone opłaty z jakiegokolwiek
tytułu na rzecz osób trzecich, KORZYSTAJĄCY zobowiązuje się naprawić szkody wynikające z roszczeń
osób trzecich, w tym ponieść wszelkie koszty i wydatki w związku z tymi roszczeniami.
§8 Postanowienia końcowe
1. Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy dla
siedziby WYPOŻYCZAJĄCEGO.
3. Umowę oraz załączniki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

……………….…………………
WYPOŻYCZAJĄCY

………………………………………
KORZYSTAJĄCY

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY WYPOŻYCZENIA
Zawartej w dniu .................................... w Warszawie, pomiędzy:
COCOON Urszula Kulczyńska,
ul. Bohaterów Westerplatte 18a, 21-040 Świdnik,
NIP: 7122869174, REGON: 060632578
zwaną WYPOŻYCZAJĄCYM
a
Nazwa firmy/Imię Nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
NIP: (dotyczy firm)
legitymującym się dowodem tożsamości seria\numer (dotyczy osób prywatnych):
zwanym KORZYSTAJĄCYM.
LISTA WYPOŻYCZONYCH UBRAŃ

Model
produktu/ubrania

………………….…………………
WYPOŻYCZAJĄCY

Typ

Rozmiar

Ilość

Wartość w PLN
(za jedną sztukę)

………………………………………
KORZYSTAJĄCY

