Umowa wypożyczenia
Zawarta w dniu:

w

pomiędzy:

wypożyczalnią rowerów elektrycznych ACTIVELO, prowadzoną w ramach działalności gospodarczej pod firmą PPHU ACTIVA
Tadeusz Bartoszek, 41-710 Ruda Śląska, ul. Kupiecka 15, NIP 6410008872 REGON 003512195, zwaną w dalszej części
umowy Wypożyczającym,
a ______________________________________ (imię i nazwisko Klienta) o treści następującej:
§1 Przedmiot umowy
•
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie Klientowi przez Wypożyczającego rowerów elektrycznych, rowerów tradycyjnych i/lub
dodatkowego sprzętu i wyposażenia (dalej określanego zbiorczo jako sprzęt), zgodnie z załączonym zestawieniem sprzętu
(załącznik 1).
•
Sprzęt zostanie wypożyczony i zwrócony na czas i w miejscu określonym w niniejszej umowie, zgodnie ze specyfikacją
zamówienia, określoną w załączniku 1 do umowy.
§2 Warunki finansowe umowy
•
Koszt wypożyczenia sprzętu, objętego niniejszą umową, strony ustalają na kwotę __________ zł brutto.
•
Strony ustalają następujące, zwrotne zabezpieczenie wypożyczenia sprzętu: kaucja zwrotna
w wysokości ___________ zł, wpłacona gotówką/przelewem
§3 Oświadczenie Klienta
•
Klient podpisując umowę potwierdza, że zapoznał się i akceptuje OWW - Ogólne Warunki Wypożyczania, określające
szczegółowe zasady świadczenia usług wypożyczenia sprzętu.
•
OWW stają się integralną częścią niniejszej umowy.
•
OWW znajdują się w siedzibie Wypożyczającego i są dostępne do wglądu dla Klienta.
•
Klient potwierdza, że wypożycza sprzęt zgodny z wykazem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
•
Klient potwierdza, że przed wypożyczeniem sprzętu objętego niniejszą umową zapoznał się z jego stanem technicznym, dokonał
jazdy próbnej i sprawdził wypożyczany sprzęt, potwierdzając brak wad i uszkodzeń wypożyczanego sprzętu.
•
Klient oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności za wypożyczony sprzęt w okresie wypożyczenia, oraz deklaruje
zabezpieczenie i użytkowanie sprzętu w sposób określony w OWW i przepisami ruchu drogowego.
•
Klient potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności za wypożyczony sprzęt w okresie wypożyczenia, oraz deklaruje
zabezpieczenie sprzętu w sposób określony w OWW.
•
W przypadku kradzieży / utraty / poważnego uszkodzenia sprzętu w czasie trwania umowy wypożyczenia, Wypożyczający ma
prawo obciążyć Klienta kosztami o wysokości równej wartości wypożyczonego sprzętu
§4 Pozostałe postanowienia
•
Zmiany przedmiotu umowy mogą być dokonywane wyłącznie przez osobę podpisującą umowę ze strony Klienta.
•
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej.
•
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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WYPOŻYCZAJĄCY

KLIENT

Załącznik nr 1 do umowy wypożyczenia numer
DANE KLIENTA (osoby wypożyczającej sprzęt i wyposażenie)
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL
Numer i seria dowodu osobistego
Telefon
Email
Uwagi dodatkowe
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
Miejsce wypożyczenia

Data
wypożyczenia

Miejsce zwrotu

Data zwrotu

Czas wypożyczenia sprzętu i wyposażenia
Świadczenia dodatkowe
WYKAZ SPRZĘTU objętego przedmiotem umowy
Lp.

Rodzaj sprzętu

szt.

Cena wypożyczenia
/ szt. (bruWo)

Cena wypożyczenia (bruWo)

SUMA (koszt wypożyczenia)
Potwierdzenie wydania sprzętu - data i miejsce:
UWAGI
Potwierdzenie przyjęcia sprzętu - data i miejsce
UWAGI

PODPIS ZDAJĄCEGO (Klient)

PODPIS PRZYJMUJĄCEGO (Wypożyczający)

