Umowa przechowania nr_______________
Zawarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w Kobyłce
pomiędzy: ………………………………………………………………………...
zamieszkałym w
…………………………………………………………………..
legitymujący się dowodem osobistym nr
…………………………………………
nr tel. ……………………………………………………………………………...
adres e-mail …………………………………….........dalej zwanym
Składającym
a
Przechowującym : firmą Lux-Mot Kamil Kłos, 05-230 Kobyłka ul. Ręczajska 5
NIP 125 131 39 55 ; REGON 143407328,
Tel. 696744171, e-mail: poczta@luxmot.pl
§1
Składający powierza Przechowującemu na przechowanie
……………………………………………………………………………………
nr VIN …………………………………………………..stan licznika …………,
a Przechowujący rzecz tę przyjmuje.
§2
Miejscem przechowania będzie ul. Ręczajska 5, 05-230 Kobyłka.
§3
Składający przekazuje rzecz, o której mowa w § 1, do przechowania na okres
od: …………………………….. do ………………………………….
§4
1. Wynagrodzenie Przechowującego za przechowanie przedmiotu, o którym
mowa w § 1,
wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych ) za każdy miesiąc przechowania.
2. Wynagrodzenie za przechowywanie wpłacane jest do 10 dnia każdego
miesiąca, z okres mijający okres rozliczeniowy
§5
1. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przekraczającego 30 dni,
Przechowujący może wezwać Składającego do
odebrania przedmiotu przechowania przed terminem określonym w § 3.

2. Składający obowiązany jest poinformować Przechowującego na minimum 48
godzin przed planowanym terminem odbioru przedmiotu przechowania. Odbiór
przedmiotu przechowania wymaga wcześniejszego umówienia się z
Przechowującym.
§6
1. Przedmiot przechowania, o którym mowa w § 1, nie może być używany ani
oddany do użycia osobom trzecim.
2. Przechowujący zobowiązuje się zachować przedmiot przechowania w stanie
nie pogorszonym.
3. Przechowujący zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu
przechowania i stwierdza, że jest on
………………………………………………………….… 4. Szczegółowy opis
stanu technicznego przedmiotu przechowania określają załączniki.
§7
Jeśli zaistnieje potrzeba, Składający może odebrać przedmiot przechowania w
każdym czasie:,
1. jednakże wówczas obowiązany jest do zapłaty za okres od momentu
odebrania.
2. może odebrać i ponownie oddać do przechowania przedmiot przechowania w
dowolnym czasie (korzystać na zasadzie garażu) jednakże wówczas obowiązany
jest do uiszczenia opłaty za cały okres rozliczeniowy.
§8
Jeżeli Składający nie dokona odbioru przedmiotu przechowania najpóźniej w
ostatnim dniu okresu przechowania, o którym
mowa w § 3, umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony. Każda ze stron
może ją jednak rozwiązać z terminem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni.
§9
Z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Składający
………………………………

Przechowujący
………………………………

Załączniki:
Opis stanu technicznego przedmiotu:
Nadwozie:
.……………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….
Wyposażenie dodatkowe:
.……………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….

