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Umowa wypożyczenia 

zawarta dnia ……………………………………., w ……………………………………., pomiędzy: 

 
wypożyczalnią rowerów elektrycznych ROWERYBRODNICA.PL prowadzoną w ramach działalności 
gospodarczej pod firmą KAJAKPASJA.PL Artur Warszawski, 87-335 Świedziebnia 52/2,                         
NIP 8741606243, Tel. 606 207 139, zwanym dalej Wypożyczalnią,  
 
a 
 
Imię i nazwisko/Firma …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

Pesel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr dokumentu tożsamości ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. Kontaktowy ……………………………………………………………………………………………, zwanym dalej Klientem 

 
1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie rower/ów elektrycznych i sprzętu turystycznego 

Klientowi przez Wypożyczalnię, zgodnie z zestawieniem, które Klient potwierdza: 

 

LP. PRZEDMIOT 
WYPOZYCZENIA 

ILOSD NUMER SERYJNY 
 
 
 

MODEL / ROZMIAR / OPIS  

1. Rower z baterią  
 
 

  
 

2. Ładowarka do roweru  
 
 

  

3.  Instrukcja obsługi  
 
 

  

4. Zapięcie antykradzieżowe  
 
 

  

5. Kask rowerowy  
 
 

  

6. Szelki odblaskowe  
 
 

  

7. INNE  
 
 

  

 
2. Przedmiot najmu, określony w pkt. 1 zostaje wydany Klientowi w miejscowości: 

..............................................................., a zostanie przez Klienta zwrócony w miejscowości: 
……………………........................................., co Klient niniejszym potwierdza. 

 
3. Umowę zawarto na czas określony: od dnia / godziny …………........................................................, 

do dnia / godziny …………........................................................ W przypadku nie zwrócenia roweru 
lub/i wyposażenia w dniu zwrotu i o godzinie, określonych w pkt. 3, Klient zobowiązany jest 
zapłacid 50,00 zł (pięddziesiąt złotych) za każdą następną, rozpoczętą godzinę najmu od każdej 
sztuki wynajętego roweru lub/i sprzętu turystycznego. 
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4. Cena najmu roweru i sprzętu, wraz z ceną przewozu wynosi łącznie: 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

  

5. Strony ustalają zwrotne zabezpieczenie wypożyczenia rowerów i sprzętu w wysokości: 
………………………………………., wpłacona ………………………………… Kucja jest zwrotna, zgodnie z 
zasadami zawartymi w §6 Ogólnych Warunków Wypożyczenia OWW ROWERYBRODNICA.PL  

 
6. Klient podpisując umowę potwierdza, że zapoznał się i akceptuje OWW ROWERYBRODNICA.PL, 

określające szczegółowe zasady świadczenia usług wypożyczenia rowerów i sprzętu. 
7. OWW ROWERYBRODNICA.PL są integralną częścią zawartej umowy wypożyczenia. 
8. OWW ROWERYBRODNICA.PL OWW znajdują się na stronie internetowej 

www.rowerybrodnica.pl jak również są dostępne do wglądu przez Klienta przy odbiorze przez 
niego wynajmowanego sprzętu. 

9. Klient potwierdza, że zapoznał się z instrukcją obsługi rowerów i sprzętu, znany jest mu stan 

techniczny rowerów i sprzętu, dokonał jazdy próbnej i sprawdził wypożyczane rowery i sprzęt, 

potwierdzając brak wad i uszkodzeo. 

10. Klient oświadcza, że jest świadomy ponoszonej odpowiedzialności materialnej za wypożyczone 

rowery i sprzęt oraz deklaruje zabezpieczenie i wypożyczenie sprzętu w sposób określony w 

OWW ROWERYBRODNICA.PL i przepisami ruchu drogowego. Klient został poinformowany o 

wartości rowerów i sprzętu. 

11. W przypadku kradzieży, utraty, lub całkowitego uszkodzenia rowerów lub sprzętu w czasie 

trwania umowy wypożyczenia Wypożyczalnia ma prawo obciążyd Klienta kosztami w wysokości 

równej wartości nowym, wypożyczanym rowerom i sprzętu. 

12. Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z przedmiotu wypożyczenia bez 

ograniczeo. Posiada on również  umiejętnośd jazdy na rowerze i  znajomośd  przepisów  ruchu  

drogowego,  pozwalające  na bezpieczne korzystanie z wypożyczonego roweru. 

13. Zmiany przedmiotu umowy mogą byd dokonywany wyłącznie przez osobę podpisującą umowę. 

14. Wszystkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej. 

15. W Zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 

a wszelkie spory zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Wypożyczalni. 

16. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron. 

17. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do 

wypożyczenia roweru elektrycznego jest KAJAKPASJA.PL Artur Warszawski, 87-335 Świedziebnia 

52/2, NIP 874 160 62 43 i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych dla prowadzonych usług zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych 

Osobowych. 

 

KLIENT         WYPOŻYCZALNIA 

 

http://www.rowerybrodnica.pl/

