
 

Umowa wypożyczenia roweru elektrycznego 

 

Umowa zawarta w dniu _________________ w _________________________, 

pomiędzy firmą 3A-Solutions Marcin Drozdowski z siedzibą w 39-217 Grabiny 102C 

zwaną dalej Wypożyczalnią, a Panią/Panem _________________________ 

legitymującą/ym się dokumentem: ___________________, seria i numer: 

______________, telefon kontaktowy: __________________, zwaną/ym dalej 

Wypożyczającym. 

1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie roweru/ów – zgodnie z listą poniżej: 

L.P. Rodzaj roweru Numer ramy Cena wypożyczenia brutto Wartość roweru 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

 

wraz z akcesoriami dodatkowymi: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________, 

Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu zmieszczonego 

na stronie https://enduro-trips.pl i akceptuje jego postanowienia. 

 



2. Rower zostaje wypożyczony Wypożyczającemu w dniu: _______________, 

o godzinie: __________________ i zostanie zwrócony do Wypożyczalni w 

dniu: _________________, do godziny: __________________. 

3. Wypożyczalnia oświadcza, że wypożyczający wpłacił kaucję w kwocie: 

__________, słownie: _________________________________________, 

która zostanie zwrócona Wypożyczającemu w momencie zwrotu roweru, 

pod warunkiem braku uszkodzeń spowodowanych przez Wypożyczającego. 

4. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Wypożyczalni, 

dostępnym na stronie www.enduro-trips.pl , oraz akceptuje jego warunki. 

Regulamin Wypożyczalni jest załącznikiem do niniejszej umowy. 

5. Opłata za wypożyczenie roweru/ów wynosi: ____________ zł brutto, 

słownie: ____________________________________________________ 

i pobierana jest z góry. 

6. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego 

przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za 

ewentualne zdarzenia wynikające z jego nieodpowiedniego korzystania. 

7. Za uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego korzystania z 

wypożyczonego sprzętu, winę ponosi Wypożyczający, który pokrywa 

wszystkie koszty związane z jego naprawą. Wypożyczalnia zastrzega sobie 

prawo do odmowy przyjęcia roweru 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 sprzętu, według rachunków przedstawionych przez 

Wypożyczalnię. 

8. W przypadku powstania uszkodzeń z winy Wypożyczającego oświadcza on, 

że zapoznał się z cennikiem najczęstszych uszkodzeń dostępnym na stronie 

www.enduro-trips.pl i nie wnosi zastrzeżeń, jednocześnie zgadzając się, by 

Wypożyczalnia potrąciła odpowiednią kwotę z wpłaconej przez niego kaucji. 

9. Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie 

znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze 

zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla 

adresu Wypożyczalni. 

___________________________                                ________________________ 

               Wypożyczający                                                  Wypożyczalnia                      


