UMOWA WYPOŻYCZENIA
Zawarta dnia ………………………………………..w …………………………………………………….
pomiędzy firmą P.H.U. GRUPA JARA Jarosław Ziółkowski, ul. Pułaskiego 2
42-230 Koniecpol, NIP 949-075-16-39, zwaną dalej WYPOŻYCZALNIĄ,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........………………………..
legitymującym się dowodem tożsamości nr …………………………………………………………………………………………………………
zamieszkałym……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.
§1
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie, będącego własnością WYPOŻYCZALNI, zestawu kajakarskiego numer
…………………………………..
(zestaw nr 1: kajak ROTEKO SPRINTER DUO + 2 wiosła + 2 kamizelki asekuracyjne,
zestaw nr 2: kajak BRIO + 2 wiosła + 2 kamizelki asekuracyjne,
zestaw nr 3: kajak BRIO + 2 wiosła + 3 kamizelki asekuracyjne)
w liczbie ………………………… szt. na okres od ……………………………………… do ………………………..…. tj. …..……………..dni.
§2
Cena wynajęcia jednego zestawu to ................................................ zł, koszty transportu………….…..……………………..
zestawów wypożyczono …………………………………………………...,
całkowity koszt wynosi .. …………………………… zł (słownie zł) ………………………………………………………………………………..
§3
Miejsce i godz. dostarczenia sprzętu …………………………………………………………………………………………………………………….....
miejsce i godz. odbioru.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
§4
Opłata pobierana jest z góry, w przypadku wcześniejszej wpłaty na konto Wypożyczalni zadatku WYPOŻYCZAJĄCY ma obowiązek
przedstawić przy podpisywaniu umowy jego poświadczenie.
Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są za pełną dobę, w przypadku przekroczenia ustalonego terminu zwrotu sprzętu,
Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczenia kary za zwłokę w wysokości opłaty za wypożyczenie zestawu na jeden dzień
przy każdym dniu zwłoki. W przypadku rezygnacji z wypożyczenia bez winy Wypożyczalni zadatek nie jest zwracany.
§5
Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza własnym podpisem
§6
Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną
odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.
§7
Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Wynajmującego. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za
wynajęty sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem bądź zniszczeniem.
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
zestawu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie kwestie sporne mogące
wyniknąć z niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie, a ostatecznie zostaną poddane do rozstrzygnięcia odpowiedniemu
Sadowi Rejonowemu.
§9
Integralną częścią powyższej umowy jest Regulamin Wypożyczalni, zawarty na odwrocie niniejszej umowy, a Wypożyczający
potwierdza poniższym podpisem, że zapoznał się z jego treścią oraz akceptuje warunki umowy.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Wypożyczalnia potwierdza poniższym
podpisem odbiór od Wypożyczającego
sprzętu i nie wnosi roszczeń.
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