UMOWA WYPOŻYCZENIA
Zawarta w dniu …...................w miejscowości............................pomiędzy
Małgorzata Pośpiech prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na wypożyczeniu sprzętu turystycznego i
rekreacyjnego (w tym: kajaki i rowery) z siedzibą w 42-110 Zawady ul .Wypoczynkowa 26, zwanym dalej Wypożyczalnią;

a
Panem/Panią.......................................................................................... legitymującym się dowodem
tożsamości nr ....................... adres zam......................................................................................... telefon
kontaktowy …........................................................................... zwanym dalej Wypożyczającym;
1.Przedmiotem umowy jest wypożyczenie kajaków
Ilość

Nazwa

Wiosła

Cena łączna

Kamizelki

i dodatkowego sprzętu w postaci:
…...........................................................................................................................
2.Terminy
Kajaki zostały wypożyczone Wypożyczającemu w dniu..................... od godz..................w
miejscowości..................................................................................................
Kajaki zostaną oddane Wypożyczalni w dniu.............................. do godz.....................w
miejscowości...........................................................................................
Czas wypożyczenia …..............dni .Kwota łączna do zapłaty..............................
3. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie zgodnie z obowiązującymi
przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza własnym podpisem. Wypożyczający zobowiązuje się do
użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia
wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania wypożyczonego
sprzętu winę ponosi Wypożyczający, który także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.
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 rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię
Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach/akcesoriach/ wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
4. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry gotówką za cały okres wypożyczenia. W przypadku przekroczenia
terminu zwrotu sprzętu, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczenia kary za zwłokę, w wysokości opłaty za
wypożyczenie na jeden dzień, przy każdym dniu zwłoki w oddaniu sprzętu.
5.Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Wszystkie
spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla adresu Wypożyczalni
-Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wypożyczających.
-Oświadczam ,że zapoznałem się z regulaminem wypożyczalni.
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi.

…......................................................................
przedstawiciel Wypożyczalni

……..…...........................................
Wypożyczający

