UMOWA PRZECHOWANIA

Zawarta dnia ...................................................................... r. 
w /miejscowość/ ........................................................ pomiędzy: 
1) /oznaczenie spółki/ .................................................................
z siedzibą w ........................................................................., 
przy ul ....................................................... Nr .....................,
wpisaną do rejestru handlowego (lub Krajowego Rejestru Sądowego) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............................ wydział ...............................
pod numerem RHB ...................... (lub oznaczenie KRS) .............................................;
NIP ..................................................................., 
reprezentowaną przez Pana/ią ................................................................................. 
- /stanowisko służbowe np. członka Zarządu uprawnionego do reprezentacji/, 
zwanym dalej "Przechowawcą",

a
2) /oznaczenie spółki/ ...............................................................................
z siedzibą w ........................................................................., 
przy ul ........................................................ Nr ....................,
wpisaną do rejestru handlowego (lub Krajowego Rejestru Sądowego) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .................................... wydział .......................
pod numerem RHB ......................... (lub oznaczenie KRS) .........................................;
NIP ....................................................................., 
reprezentowaną przez Pana/ią ....................................................................................... 
- /stanowisko służbowe np. członka Zarządu uprawnionego do reprezentacji/, zwanym dalej "Składającym" treści następującej:

	§ 1

1. Przechowawca zobowiązuje się przyjąć na przechowanie meble biurowe Składającego, na czas od dnia ...................... do dnia ............................................
2. Miejscem przechowania mebli będzie  .............................., przy czym meble przechowywane będą ............................................................................................. /szczegółowe wymagania dotyczące sposobu przechowania/
- tak aby meble nie uległy  pogorszeniu. 
3. Przyjęcie mebli do przechowania zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym wspólnie przez strony.
4. Składającemu służy prawo kontroli stanu mebli w terminach uzgodnionych z Przechowawcą.

	§ 2

1. Składający zapłaci Przechowawcy wynagrodzenie, przelewem na rachunek bankowy Przechowawcy w ....................................................................... /nazwa banku/ nr .................................................................... /numer rachunku bankowego/
w terminie ................................... dni od daty zwrotu mebli Składającemu, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym wspólnie przez strony.
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Przechowawcę w celu należytego wykonania umowy.
3. Składający może odebrać meble w każdym czasie, przy czym w takim wypadku .............................................................................................. /ustalić, czy wynagrodzenie, ustalone w ust. 1, ulegnie wówczas obniżeniu, a jeśli tak, to w jaki sposób/. 

	§ 3

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w .................. /słownie: .................................................../ jednobrzmiących egzemplarzach, po ................................ dla każdej ze stron.





Składający
Przechowawca
...........................
...........................


