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UMOWA WYPOŻYCZENIA ROWERU CARGO nr ………………/2016
Umowa zawarta w dniu ………………..między:
firmą Comperio Grzegorz Kryza, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długosza 21/12, zwaną dalej
WYPOŻYCZALNIĄ Cargo Bike Wrocław
a Panią / Panem ……………………...………………………………………………………………
legitymującą/ym się ………………………………...seria i numer………………………………….
tel. komórkowy…………………………………...zwaną/ym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.
§ 1 – Przedmiotem umowy jest wypożyczenie roweru transportowego marki FlexiCargoBike
model Wyścigówka o numerze seryjnym 20160421102, należący do firmy Comperio Grzegorz
Kryza, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długosza 21/12.
§ 2 – Rower Cargo Bike w/w zostaje wypożyczony Pani/Panu ………...…………………………...
dnia……………….o godz. …………….
Adres wypożyczenia: ………………………………………………..
Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić Rower Cargo Bike Wyścigówkę w nienaruszonym stanie
do dnia………………….. do godz.………………….
Adres zwrotu roweru………………………………………………….
§ 3 – Wypożyczenie Roweru Cargo następuje na postawie okazania dokumentu ze zdjęciem,
potwierdzającym tożsamość Wypożyczającego oraz pozostawienie numeru telefonu kontaktowego
posiadanego przy sobie telefonu komórkowego.Wypożyczalnia może poprosić o 2-gi dokument ze
zdjęciem w celu weryfikacji, np. prawo jazdy.
§ 4 – Opłata za wypożyczenie Roweru Cargo jest zgodna z cennikiem i wynosi……………………
§ 5 – Wypożyczalnia Cargo Bike Wrocław przekazuje do używania rower sprawny technicznie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i w takim stanie powinien on zostać
zwrócony. Rower wyposażony jest w zapięcie rowerowe firmy Abus, którym bezwzględnie należy
przypiąć rower do stałego elementu np. stojaka rowerowego, gdy chcemy oddalić się od roweru.
Dodatkowym zabezpieczeniem jest zamontowana blokada tylnego kola tzw. podkowa, zapinana na
kluczyk, również musi być zapinana.

§ 6 – Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, tak
jak opisane jest to w Regulaminie Wypożyczalni. Jednocześnie Wypożyczający ponosi pełną
odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z Roweru
Cargo tj. np. wypadki, szody powstałe w czasie użytkowania.
§ 7 – W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży Roweru Cargo lub jego części
Wypożyczalnia obciąża Wypożyczającego kosztami zakupu w/w części zgodnie z cennikiem.
§ 8 – Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki Regulaminu
Wypożyczalni, który jest załącznikiem do niniejszej umowy.
§ 9 – Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy
Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez
Sąd Rejonowy właściwy dla adresu Wypożyczalni Cargo Bike Wrocław.
§ 10 – Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Dane Wypożyczającego:
Imię i Nazwisko ……………………………………………………………….
Numer dokumentu tożsamości ………………………………………………..

Data i podpis Wypożyczalni

Data i podpis Wypożyczającego

