Umowa wypożyczenia
Zawarta w dniu……………………………. w……………………………. pomiędzy:
Wypożyczalnią rowerów elektrycznych Rowery Madej prowadzoną w ramach
działalności gospodarczej pod firmą Madej Andrzej Jan Madej Andrzej - Sprzedaż I Serwis
Rowerów – Nart, ul. Floriańska 167b, 38-440 Iwonicz/ NIP 6841872693 a:
……………………………………………………………………………………………………………..
Klientem wypożyczalni o następującej treści:
1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie Klientowi przez Wypożyczalnię
rower/ów elektrycznych i sprzętu turystycznego zgodnie z zestawieniem w załączniku
nr 1
2. Rowery i sprzęt będzie wypożyczony i zwrócony na czas i w miejscu określonym w
niniejszej umowie, zgodnie ze specyfikacja zamówienia, określoną w załączniku nr 1
3. Koszt wypożyczenia rowerów i sprzętu objętego niniejszą umową ustalony został na:
…………………………. zł brutto.
4. Strony ustalają następujące zwrotne zabezpieczenie wypożyczenia sprzętu i
rowerów: Kaucja zwrotna wpłacona gotówką w wysokości:……………….. zł brutto
5. Klient podpisując umowę potwierdza, że zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki
Wypożyczenia OWW, określające szczegółowe zasady świadczenia usług
wypożyczenia rowerów i sprzętu
6. OWW jest integralna częścią umowy
7. OWW jest znajdują się w Wypożyczalni i są dostępne do wglądu przez Klienta
8. Klient potwierdza, że wypożycza rowery i sprzęt zgodny z wykazem w załączniku nr 1.
9. Klient potwierdza, że wypożyczeniem rowerów i sprzętu objętych niniejszą umową
zapoznał się ze stanem technicznym , dokonał jazdy próbnej i sprawdził
wypożyczany rower i sprzęt, potwierdzając brak wad i uszkodzeń.
10. Klient oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności za wypożyczone rowery i
sprzęt oraz deklaruje zabezpieczenie i wypożyczenie sprzętu w sposób określony w
OWW i przepisami ruchu drogowego.
11. W przypadku kradzieży, utraty, lub całkowitego uszkodzenia roweru lub sprzętu w
czasie trwania umowy wypożyczenia Wypożyczalnia ma prawo obciążyć Klienta
kosztami o wysokości równej wartości wypożyczanych rowerów i sprzętu.
12. Zmiany przedmiotu umowy mogą być dokonywany wyłącznie przez osobę
podpisującą umowę.
13. Wszystkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej
14. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron

Wypożyczalnia

Tel. 723 111 764
700

Klient

email:rowerymadej@gmail.com
.pl

Załącznik nr 1 do umowy wypożyczenia sprzętu turystycznego
Dane osoby wypożyczającej sprzęt i wyposażenie
Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL
Nr i seria dowodu osobistego
Telefon
Email:
Informacje dodatkowe

Informacje dot. wypożyczanego sprzętu
Rower
Ilość
Cena
Czas
Cena razem:

Informacje dodatkowe

Wypożyczenie

Zwrot

Miejsce wypożyczenia:

Miejsce zwrotu:

Data i godzina wypożyczenia:

Data i godzina zwrotu:

Podpis klienta:

Podpis klienta:

Wypożyczalnia:

Wypożyczalnia:

Uwagi:

Uwagi:

Tel. 723 111 764
700

email:rowerymadej@gmail.com
.pl

