UMOWA WYPOŻYCZENIA
Zawarta w dniu …………………….. w ………….., pomiędzy
bikeprotour.pl Michał Malinowski, ul. Konopnickiej 6, 69-200 Sulęcin
zwaną dalej WYPOŻYCZALNIĄ a

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.

§1
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie następującego sprzętu sportowego:
Lp.

Nazwa

Ilość
sztuk

Wartość sztuki

Wartość całkowita

1.
2.
…
SUMA
§2
Opłaty, wraz z kaucją, z tytułu wypożyczenia sprzętu pobierane są z góry za cały czas najmu i wynoszą:
Za czas wynajmu sprzętu – ………. zł brutto + usł. transportowa ………. zł brutto
Kaucja zwrotna – ………. zł
RAZEM = ………. zł
Kaucja zwrotna stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego w razie uszkodzenia sprzętu. W
przypadku gdyby kaucja nie pokrywała wysokości szkód i roszczeń Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się
do pokrycia ich w pełnej wysokości w przeciągu 5 dni roboczych od dnia zwrotu przedmiotu najmu.

§3
Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki regulaminu wypożyczalni.
§4
Sprzęt zostaje wypożyczony Wypożyczającemu na czas:
od ………………………….. godz. ………………………………..
do ………………………….. godz. ………………………………..
Miejsce zwrotu: Lubniewice/Jarnatów – miejsce wskazane prze Wypożyczającego
§5
W przypadku zauważenia wad wypożyczonego sprzętu lub dodatków (akcesoriów), Najemca ma obowiązek
natychmiast zaprzestać korzystania ze sprzętu oraz zawiadomić telefonicznie Wypożyczalnię. Najemca nie jest
uprawniony do dokonywania jakichkolwiek napraw (w tym drobnych) lub modyfikacji.
§6
Wypożyczalnia może wypowiedzieć niniejszą umowę i żądać natychmiastowego zwrotu sprzętu w przypadku
naruszenia postanowień Regulaminu lub Umowy przez Najemcę.

Wypożyczalnia przekazuje do używania
Wypożyczający stwierdza własnym podpisem.

§7
Wypożyczającemu

sprzęt

sprawny

technicznie

co

§8
Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi
pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.
§9
Najemca sprawdził sprzęt przed przyjęciem go do użytkowania i nie wnosi żadnych uwag/zgłasza uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§ 10
Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający,
on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu, w tym koszty nowych części i
usługi serwisowej.
§ 11
Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą
tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do
zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według wartości sprzętu zaznaczonej w umowie.
§ 12
Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą polubownie lub w razie nie osiągnięcia
porozumienia przez Sąd Rejonowy właściwy dla adresu Wypożyczalni.
§ 13
Umowę sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wypożyczający

Wypożyczalnia

………………………………

………………………………

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW
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Wypożyczane rowery są własnością firmy bikeprotour.pl Michał Malinowski.
Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza akceptację regulaminu wypożyczalni oraz
zawarcie umowy z Wypożyczalnią.
Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie i w takim stanie
powinien zostać zwrócony.
Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Osoba wypożyczająca sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powstałe na nim szkody, od
momentu wypożyczenia sprzętu do czasu jego zwrotu.
Gdy wypożyczony sprzęt ulegnie uszkodzeniu, lub zostanie skradziony wypożyczający poniesie koszty
szkody w całości według wartości sprzętu zaznaczonej w umowie.
Jako koszt szkody rozumie się koszt części (zgodnie z oficjalnym cennikiem producenta) i koszt usługi
serwisowej.
Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, jeżeli jego uszkodzenia będą tak
znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku Wypożyczający zobowiązuje się do
zapłaty kwoty wysokości wartości sprzętu zaznaczonej w umowie.
Wypożyczony sprzęt, należy zwrócić w deklarowanym terminie.
Jeżeli po sześciu godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci sprzętu, ani
nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu i nie uzyska akceptacji Wypożyczalni, będzie to
potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.
Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.
Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych
szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczalnia nie ponosi
odpowiedzialności.
Zaleca się jazdę w kasku ochronnym.
Początkującym nie zaleca się samodzielnej jazdy po drogach publicznych.
Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do
dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
Wypożyczalnia nie ma możliwości weryfikacji sposobu korzystania ze sprzętu przez Najemcę, przez co
Najemca wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

Zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania
……………………………………………………………………………….
(podpis Wypożyczającego)

