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Umowa wypożyczenia Rowerów Elektrycznych (Hybrydowych)

Zawarta w dniu …................................ pomiędzy: „Z-Górki” Katarzyną Czornij , Klecza 8 , 59-610 Wleń , a Klientem wypożyczalni tj :

…......................................................... , …......................................................... …........................................... …............................................
           ...   Imię i nazwisko                                           adres                                               telefon                             nr dowodu osobistego

1.Przedmiotem umowy jest wypożyczenie Klientowi przez Wypożyczalnię rowerów elektrycznych zaznacz :
– Rower Cube Reaction Hybrid Performance 625 szt …....
– Rower Cube Touring Hybrid One 625 szt …...
– Rower Cube Acid 240 Hybrid Rookie Pro 400 szt …....

2. Rower(y) będzie wypożyczony i zwrócony w dniu ..................................... (nie później niż do godz.19.00)
w miejscowości KLECZA 8 , 59-610 Wleń. Zwrot roweru(ów) po godzinie 19.00 wiąże się z dodatkową opłatą w 
wysokości 10 zł za rower za każdą rozpoczętą kolejną godzinę 

3. Koszt wypożyczenia rowerów objętych niniejszą umową jest zgodny z cennikiem zamieszczonym na www.z-gorki.pl
(stan na dzień wypożyczenia ) . 

4.Klient oświadcza że posiada umiejętność jazdy i znajomość przepisów ruchu drogowego, pozwalającą na bezpieczne korzystanie z 
wypożyczonego roweru . Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne następstwa zdarzeń losowych, takich jak: kolizja, upadek itp

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

6. Klient został poinformowany, że administratorem jego danych osobowych w odniesieniu do wypożyczenia roweru elektrycznego jest 
Katarzyna Czornij „Z=Gorki” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla prowadzonych usług zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. 

7.Klient potwierdza, że wypożycza rower(y) jest zgodny z wykazem.

8.Klient potwierdza, że wypożyczeniem rowerów i sprzętu objętych niniejszą umową zapoznał się ze stanem technicznym , dokonał jazdy próbnej i 
sprawdził wypożyczany rower i sprzęt, potwierdzając brak wad i uszkodzeń. 

9. W przypadku nie możności kontynuowania jazdy z jakichkolwiek powodów (np. uszkodzeń , awarii , kondycyjnych , wyładowania baterii itp.) 
należy powiadomić telefonicznie wypożyczalnię i w zależności od sytuacji rower może być ściągnięty do wypożyczalni na koszt klienta.

10. Za wady ukryte w wypożyczonym sprzęcie Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. 

11.W przypadku kradzieży, utraty lub całkowitego uszkodzenia roweru Wypożyczalnia ma prawo obciążyć Klienta kosztami w wysokości równej 
wartości wypożyczanych rowerów. W przypadku uszkodzeń obciąży kosztami stosownych napraw i wymiany części. 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 roweru według cennika detalicznego Cieplickiego Centrum 
Rowerowego ul. Dworcowa 20 w Jeleniej Górze.

12. Korzystanie z wypożyczonego roweru przez osobę niepełnoletnią jest możliwe jedynie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie całą 
odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo, zachowanie i ewentualne spowodowane szkody. 

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

14.Wszystkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej

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

                           ......................................................................................                                        …............................................................
                                                    Wypożyczalnia                                                                                                         Klient 


