
 

UMOWA DZIERŻAWY ROUTERA WI-FI/  
TERMINALA ABONĘCKIEGO NR ________________  

 

zawarta dnia _____________________________ w  ________________________________________________  
pomiędzy: 

imię i nazwisko/ nazwa _______________________________________________________________________ 
adres zam./ siedziba _________________________________________________________________________ 
PESEL/REGON: ______________________________________________________________________________ 

NIP: ______________________________________nr dowodu os.: _____________________________________ 

zwanym/ą dalej Dzierżawcą,  

 
a  
 
mBit Mariusz Krupiński  
z siedzibą przy ul. Waryńskiego 46/5 80-242 Gdańsk,  
w lokalizacji Trakt św. Wojciecha 253, 80-180 Gdańsk,  
NIP 569-140-66-63, Regon 193084694 
Numer rachunku Bankowego: 09 1140 2004 0000 3002 3573 7652 
zwanym dalej Wydzierżawiającym.  

 
§1 

Wydzierżawiający oświadcza, iż jest właścicielem Routera /Terminala Nazwa: ____________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

SN: ___________________________________________________________________________ przedmiotowe 

urządzenie oddaje Dzierżawcy w dzierżawę.  

 
§2 

Dzierżawca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny urządzenia, które w dzierżawę przyjmuje z dniem 
zawarcia niniejszej umowy.  
 

§3 
Umowa zostaje zawarta na czas_________________________________________________________________ 

 
§4 

1.  Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości ________________________ zł 

miesięcznie, płatny z dołu od _____________________każdego miesiąca na podstawie faktur VAT wystawianych 

przez Wydzierżawiającego zgodnie z cennikiem na usługi telekomunikacyjne.  

2.  Wartość dzierżawionego sprzętu wynosi: ________________________zł.  

 
  



 

§5. 
Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim 
zmian bez zgody Wydzierżawiającego.  
 

§6. 
Wydzierżawiający zobowiązuje się na własny koszt ponosić wydatki związane z wszelkimi naprawami routera.  
 

§7. 
Wszelkie naprawy wiążą się z wymianą routera na nowy wolny od wad w czasie do 24h od otrzymania zgłoszenia 
o wynikłym problemie osobiście, telefonicznie 58 783 86 66 lub e-mail biuro@mbit.pl 2. W przypadku wydłużenia 
czasu naprawy (wymiany) czynsz zostanie pomniejszony o 1/30 za każdą dobę braku możliwości korzystania z 
dzierżawionego routera.  
 

§8. 
Dzierżawca zobowiązuje się nie poddzierżawiać ani w jakikolwiek sposób obciążać przedmiotu dzierżawy 
prawami osób trzecich bez zgody Wydzierżawiającego.  
 

§9. 
Wydzierżawiający udziela Dzierżawcy prawa pierwokupu sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy.  

 
§10. 

1.  Po zakończeniu umowy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w 
stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia 
umowy. 
2.  W innym przypadku Wydzierżawiający jest zobowiązany wystawić Dzierżawcy fakturę na kwotę równą 
wartości dzierżawionego sprzętu zgodnego z §4 pkt. 2 , zaś Dzierżawca jest zobligowany ją opłacić w terminie 7 
dni od dnia otrzymania faktury. 
 

§11. 
Dzierżawca jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. 

 
§12. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§13. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, 
ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.  
 

§14. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 
 
 

 
 

  
     

 
 

 
   

     

_____________________________________ 
 

Wydzierżawiający 
(data, czytelny podpis, ew. pieczęć) 

_____________________________________ 
 

Dzierżawca 
(data, czytelny podpis, ew. pieczęć) 
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