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* - niewłaściwe skreślić
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fotojoker Sp z o.o.  z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy,

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcie umowy

 Umowa wynajmu sprzętu fotograficznego 
zawarta …………r. w ……………………..pomiędzy:

 Osobą biorącą sprzęt do wynajęcia (zwaną dalej Klientem):

Imię, nazwisko: ........................................................................................................................ 

Adres: ...................................................................................................................................... 

Nr dowodu / paszportu / (inne): ............................................................................................... 

tel. / e-mail: .............................................................................................................................. 

a 

 Firmą wynajmującą sprzęt (zwaną dalej FOTOJOKER):

FOTOJOKER Sp. z o.o. z siedzibą w 47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Strzelecka 11, NIP: 749-10-

03-358, e-mail: kontakt@e-fotojoker.pl

 Filia nr ……………………………………………………………………………………………. 

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

1. Specyfikacja wynajmowanego sprzętu:

1…………………………………………… nr seryjny…………...............................................wartość sprzętu.............................. 

stawka dzienna czynszu najmu............................................................................................................................................. 

2…………………………………………… nr seryjny…………...............................................wartość sprzętu.............................. 

stawka dzienna czynszu najmu............................................................................................................................................. 

3…………………………………………… nr seryjny…………...............................................wartość sprzętu.............................. 

stawka dzienna czynszu najmu............................................................................................................................................. 

Sprawność sprzętu: TAK/NIE* 

Stan wizualny sprzętu (np. widoczne zabrudzenia): 

………………………………………………………………………………………………………

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

Opis stanu technicznego: 

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

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

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

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

Dodatkowe akcesoria : ……………………………………………………………………………… 

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

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

Łączna wartość sprzętu: .................................................................................................................... 

Wartość kaucji / depozytu: ............................................................................................................... 

Data / godzina rozpoczęcia najmu: ……………………………………………………………….... 

Data / godzina zakończenia najmu i zwrotu sprzętu: ........................................................................ 

Łączna stawka dzienna czynszu najmu:…………………………………………………………… 

Ustalony koszt wynajmu(łączny czynsz najmu):................................................................................ 

mailto:kontakt@e-fotojoker.pl
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Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fotojoker Sp z o.o.  z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy,

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcie umowy

2. FOTOJOKER jest jedynym prawomocnym właścicielem i dysponentem wynajmowanego 
sprzętu, i niniejszym wyraża zgodę na wynajęcie ww. sprzętu.

3. Strony określają następujący sposób użytkowania wynajmowanego sprzętu:

a) Sprzęt będzie użytkowany przez Klienta w czasie określonym niniejszą umową,

b) Sprzęt będzie użytkowany przez Klienta zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób nie 
powodujący jego uszkodzenia lub pogorszenia jego stanu.

4. Klient oświadcza, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wynajęty sprzęt na zasadach i 
warunkach szczegółowo określonych w Ogólnych Warunkach Najmu stanowiących 
integralną część tej umowy.

5. Jako zabezpieczenie Klient przed rozpoczęciem wynajmu wpłaca kaucję w wysokości 
określonej w pkt. 1 niniejszej umowy:
a) w przypadku transakcji gotówkowej kaucja zostanie przyjęta w gotówce przez 

przedstawiciela FOTOJOKER a Klient otrzyma potwierdzenie wpłaty kaucji będące 
załącznikiem do niniejszej umowy. Po zakończeniu najmu i zwrocie sprzętu w sposób 
opisany w Ogólnych Warunkach Najmu, Klient na zasadach i w trybie określonych w 
Ogólnych Warunkach Najmu niezwłocznie otrzyma zwrot kaucji w gotówce. Ogólne 
Warunki Najmu stanowią integralną część tej umowy,

b) w przypadku transakcji dokonanej kartą płatniczą kaucja zostanie przyjęta przez 
przedstawiciela FOTOJOKER za pomocą terminala płatniczego a Klient otrzyma 
potwierdzenie wpłaty kaucji będące załącznikiem do niniejszej umowy. Po zakończeniu 
najmu i zwrocie sprzętu w sposób opisany w Ogólnych Warunkach Najmu, Klient na 
zasadach i w trybie określonych w Ogólnych Warunkach Najmu niezwłocznie otrzyma 
zwrot kaucji za pomocą transakcji kartowej (zwrotu na terminalu płatniczym). Ogólne 
Warunki Najmu stanowią integralną część tej umowy,

c) w przypadku transakcji bezgotówkowych (przelew bankowy) Klient przelewa kaucję na 
konto Fotojoker. Sprzęt zostanie wydany po zaksięgowaniu środków na koncie 
FOTOJOKER. Po zakończeniu najmu i zwrocie sprzętu na zasadach określonych w 
Ogólnych Warunkach Najmu, Klient na zasadach i w trybie określonych w Ogólnych 
Warunkach Najmu  otrzyma zwrot kaucji. Zwrot kaucji nastąpi przelewem zwrotnym 
najpóźniej następnego dnia roboczego po zwrocie sprzętu. Ogólne Warunki Najmu 
stanowią integralną część tej umowy.

6. Minimalny okres wynajmu wynosi 3 dni kalendarzowe.

7. Wynajem od piątku do poniedziałku liczony jest jako wynajem 3-dniowy.

8. Klient nie będzie obciążony kosztem 3-dniowego najmu w przypadku zakupu 
wynajmowanego modelu zrealizowanego w trakcie zwrotu sprzętu.

9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty sprzętu Klient może z tego tytułu ponieść 
wobec FOTOJOKER odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach i w zakresie 



Umowa wynajmu sprzętu 3 
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szczegółowo przedstawionym w Ogólnych Warunkach Najmu, które stanowią integralną 

część tej umowy. 

10. Zgłoszenie przez Klienta zamiaru przedłużenia umowy powinno nastąpić na piśmie ze 
wskazaniem okresu, na jaki umowa najmu ma ulec przedłużeniu. Do przedłużenia umowy 
dojdzie, jeżeli FOTOJOKER przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej 
umowy najmu udzieli Klientowi pisemnej zgody na przedłużenie umowy. Jeżeli Strony nie 
uzgodnią inaczej, przedłużenie umowy najmu następuje na dotychczasowych warunkach, 
zachowana zostaje stawka dzienna czynszu najmu, a do przedłużonej umowy najmu mają 
zastosowanie postanowienia niniejszej umowy i Ogólnych Warunków Najmu. Jeśli Strony nie 

uzgodnią inaczej, kaucja uiszczona przez Klienta przy zawarciu umowy zostaje zachowana 

przez FOTOJOKER przez dalszy (przedłużony) czas trwania najmu. Strony uzgadniają, że 

czynsz najmu należny za cały przedłużony okres najmu będzie przez Klienta płatny w 

terminie 3 dni od przedłużenia umowy najmu z zastrzeżeniem odsetek za    opóźnienie w 

płatności określonych w Ogólnych Warunkach Najm.u

11. Jeżeli zwrot wynajmowanego sprzętu nie nastąpi w uzgodnionym przez Strony terminie, za 
każdą kolejną dobę zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości podwójnej opłaty 
dziennej z cennika wypożyczenia sprzętu  w przypadku, gdy Klient nie zwróci sprzętu w 
ustalonym terminie, FOTOJOKER zastrzega możliwość podjęcia wszelkich prawnie 
dopuszczalnych kroków zmierzających do jego odzyskania, w tym zgłoszenia właściwym 
organom podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa

12. Strony ustalają, że dokumentem zwrotu wynajmowanego sprzętu jest potwierdzenie zwrotu 
wynajmowanego sprzętu będącego załącznikiem do niniejszej umowy.

13. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

14. Oświadczenia klienta

a) Klient oświadcza, że przed zawarciem umowy przedstawiono mu projekt niniejszej umowy 
oraz dokument "Ogólne Warunki Najmu", Klient zapoznał się z treścią obu tych 
dokumentów, a zawarte tam postanowienia są dla niego jasne i zrozumiałe. Klient 
oświadcza, że jest mu wiadome, że "Ogólne Warunki Najmu" stanowią integralną część 
niniejszej umowy i mają zastosowanie do zawieranej przez Klienta umowy najmu.

b) Klient oświadcza, że przed zawarciem umowy FOTOJKER udzielił mu wszelkich 
instrukcji i wskazówek dotyczących zasad bezpiecznego i prawidłowego używania 
sprzętu, jego przeznaczenia oraz właściwości. 
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* - niewłaściwe skreślić
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fotojoker Sp z o.o.  z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy,

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcie umowy

c) Podpisując niniejszą umowę Klient potwierdza, że przy zawarciu umowy FOTOJOKER

przekazał mu wynajmowany sprzęt, egzemplarz dokumentu "Ogólne Warunki Najmu"

oraz instrukcje obsługi i eksploatacji wynajmowanego sprzętu."

Po zapoznaniu się z definicją konsumenta określoną w Ogólnych Warunkach Najmu oświadczam, 

że niniejsza umowę zawieram jako konsument/niniejszej umowy nie zawieram jako konsument 

(niewłaściwe skreślić)* 

FOTOJOKER     KLIENT 
………………………………………………..   ……………........................................    
data i czytelny podpis przedstawiciela FOTOJOKER    data i czytelny podpis 
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* - niewłaściwe skreślić
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fotojoker Sp z o.o.  z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy,

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcie umowy

Załącznik do umowy wynajmu sprzętu fotograficznego         

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA KAUCJI ZA WYNAJMOWANY SPRZĘT 
Firma wynajmująca sprzęt: 

FOTOJOKER Sp. z o.o. z siedzibą w 47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Strzelecka 11, NIP: 749-10-

03-358, Filia nr ……………………………………………………………………………………... 

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

potwierdza przyjęcie kaucji w kwocie: 

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

KLIENT 

metoda wpłaty kaucji: gotówka / karta   płatnicza *

FOTOJOKER     

………………………………………………..   ……………........................................    
data i czytelny podpis przedstawiciela FOTOJOKER  data i czytelny podpis 

POTWIERDZENIE ZWROTU KAUCJI ZA WYNAJMOWANY SPRZĘT 
Osoba biorącą sprzęt do wynajęcia (zwana dalej Klientem): 

Imię, nazwisko: .................................................................................................................................. 

Adres: ................................................................................................................................................. 

Nr dowodu / paszportu / (inne): .......................................................................................................... 

tel. / e-mail: ........................................................................................................................................ 

KLIENT 

potwierdza otrzymanie zwrotu kaucji w kwocie ………………….

…………………………………......... 

metoda zwrotu kaucji: gotówka / karta   płatnicza *

FOTOJOKER     

………………………………………………..   ……………........................................    
data i czytelny podpis przedstawiciela FOTOJOKER  data i czytelny podpis 

POTWIERDZENIE ZWROTU WYNAJMOWANEGO SPRZĘTU 

Firma wynajmująca sprzęt: 

Fotojoker Sp. z o.o. z siedzibą w 47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Strzelecka 11, NIP: 749-10-

03-358, Filia nr ........................... 

potwierdza zwrot wynajmowanego sprzętu: 

1. .............................. nr. seryjny .............. 

2. .............................. nr. seryjny ............. 

3. ............................... nr. seryjny ............... 

Uwagi: 

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

FOTOJOKER     KLIENT 
………………………………………………..   ……………........................................    
data i czytelny podpis przedstawiciela FOTOJOKER   data i czytelny podpis 
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