
 

Umowa 

zawarta w dniu ...............................r., w Zawadach, pomiędzy firmą MSP Agencja 

Ubezpieczeniowa Małgorzata Pośpiech z  siedzibą w Zawadach  przy ul. Wypoczynkowej 26 

42-110 Zawady zwanej dalej WYPOŻYCZALNIĄ POLISWARCIE.PL, a 

Panem/Panią.................................................................................................. legitymując(ą)ym 

się dowodem osobistym / paszportem / innym dokumentem 

 seria i numer.................................................  

tel. kontaktowy:...................................................  

adres e-mail: ............................................. 

 zwan(ą)ym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.  

§ 1 Przedmiotem umowy jest wypożyczenie roweru elektrycznego:  

Crussis e-City 1.14 ..............  

Lovelec ALKOR ............... 

oraz sprzętu dodatkowego: kask ……, sakwy ………. , fotelik dziecięcy …………  

§ 2 Rower zostaje wypożyczony Wypożyczającemu w dniu .........................2021r.  

o godzinie: ...........  

Sprzęt zostanie oddany do Wypożyczalni POLISWARCIE.PL, przy ul. Wypoczynkowej 26 w 

Zawadach, w dniu .............................2021r., do godziny ..........  

§ 3 Pobrano kaucję za wypożyczanie roweru w wysokości................... 

§ 4 Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Wypożyczalni 

POLISWARCIE.PL oraz akceptuje jego warunki. Regulamin jest załącznikiem do niniejszej 

umowy. 

§ 5 Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry.  

Wysokość opłaty: ..............................  

§ 6 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.  

 § 7 Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i 

jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikające z jego 

nieodpowiedniego korzystania.  

§ 8 Za uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu, 

winę ponosi Wypożyczający, który pokrywa wszystkie koszty związane z jego naprawą. 

Wypożyczalnia POLISWARCIE.PL 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 rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię  

§ 9 Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy 

Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą 

przez Sąd Rejonowy właściwy dla adresu Wypożyczalni POLISWARCIE.PL 

 

Wypożyczający     wypożyczalnia POLISWARCIE.PL 


