UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU
zawarta w dniu ………………………………….. roku w ………………………… pomiędzy:
STOWARZYSZENIEM BYDGOSKIE KAJAKI z siedzibą przy ul. Żeglarskiej 79, 85-529 Bydgoszcz, wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000563736, o nr REGON: 361-807-190, nr NIP: 554-29300-63,
zwanym w dalszej treści umowy „Wypożyczalnią",
a
Panem/ią*…………………………………………………………………………, zam.…………………………
………………………………………………………………………..………………….., legitymującym/cą* się
dowodem osobistym o numerze ……………………………………., nr telefonu…………………………….
zwanym/ą* dalszej treści umowy „Wypożyczającym",
o treści następującej:
§1
1. Przedmiotem
niniejszej
umowy
jest
wypożyczenie
………………………………………...……
o nazwie/nr seryjnym* …………………..…………………………, na zasadach określonych regulaminem
Wypożyczalni, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy..
§2
Opłaty za wypożyczenie sprzętu, o którym mowa § 1, pobierane są z góry gotówką, za cały okres wypożyczenia,
według cennika określonego przez Wypożyczalnię.
§3
W przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu, o którym mowa § 1, Wypożyczalnia zastrzega sobie
możliwość naliczenia opłaty za zwłokę, dla Wypożyczającego. Wysokość opłaty wynosi kwotę dziennego
wypożyczenia kajaka.
§4
Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt, o którym mowa § 1, sprawny technicznie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający potwierdza własnoręcznym podpisem.
§5
Za wady ukryte sprzętu, o którym mowa § 1, w częściach, materiałach i dodatkach Wypożyczalnia nie ponosi
odpowiedzialności.
§6
Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu, o którym mowa § 1, zgodnie z jego przeznaczeniem.
§7
Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu, o którym mowa
§ 1, wyłączną odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, który zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów
związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu.
1.

Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca Wypożyczalni
jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
Za zgubienie/kradzież czy zniszczenie sprzętu Wypożyczający zapłaci Wypożyczalni w przypadku:
1. kajaka – 2000 zł;
2. wiosła lub kapoku – 100 zł.
W przypadku przedziurawienia kajaku lub powstania w nim innej małej usterki Wypożyczający
zapłaci Wypożyczalni - 200 zł.

§8
Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, o którym mowa § 1,
w momencie, gdy uszkodzenia sprzętu będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna.
W takim wypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według
rachunków (rachunku), które zostaną mu przedstawione przez Wypożyczalnię.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Wypożyczalni.
WYPOŻYCZALNIA:

……………………………………………

WYPOŻYCZAJĄCY:

………………………………………

