
Umowa najmu motołódki

Zawarta w dniu ............................................. w Warszawie pomiędzy:

KPT. ORCZYKOWSKI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długa 44/50 lok. 

707 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000775937, NIP 5252783234, REGON 

382786680, reprezentowana przez ……………………………… - 

zwanym dalej Wynajmującym

a

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

(dane Najemcy)

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

zwanym dalej Najemcą.

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odrębnie „Stroną”

§ 1.

1. Przedmiotem najmu niniejszej umowy jest motołódka, model Kontra 350.

2. Najem  odbywa  się  na  zasadach  określonych  w  Regulaminie  najmu  motołódek,  stanowiącym

załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy  /  zaakceptowanym  przez  Najemcę  podczas  rezerwacji

przedmiotu najmu za pośrednictwem strony internetowej Wynajmującego.

2. Umowa najmu motołódki może być zawarta na pełne godziny, umówiony czas – w tym na cały

dzień lub całą noc – lub na pełne doby.

§ 2.

1. Najem motołódki   polega  na  oddaniu  Najemcy do  użytkowania  przedmiotu  najmu na  okres

obowiązywania umowy. Motołódka może być eksploatowana na terenie Rzeczpospolitej Polski

przez  najemcę  lub  osoby  upoważnione  do  eksploatacji  przedmiotu  najmu  na  piśmie  przez

wynajmującego zgodnie z Regulaminem najmu motołódek. 

Osobami upoważnionymi do eksploatacji przedmiotu najmu są: …………………………….

3. Wydanie przedmiotu najmu  i jego zwrot po zakończeniu najmu zostaną potwierdzone pisemnym

protokołem zatwierdzonym przez Strony.

4. Przedmiot najmu zostaje wydany najemcy w dniu ……………………. roku, o godzinie ……...

5. Przedmiot  najmu  zostanie  oddany  wynajmującemu  w  dniu  ………………..  roku  o  godzinie

…………..

§ 3.

Opłaty (stawki czynszu) za najem motołódki / dodatkowo wybranych opcji pobierane są w sposób

określony w Regulaminie najmu motołódek za cały okres najmu, według cennika określonego przez

Wynajmującego i udostępnionego Najemcy na stronie internetowej Wynajmującego, który to cennik

Najemca akceptuje.



§ 4.

W  przypadku  przekroczenia  terminu  zwrotu  przedmiotu  najmu,  Wynajmujący  zastrzega  sobie

możliwość naliczenia kary za zwłokę, dla Wynajmującego zgodnie z Regulaminem najmu motołódek,

a  Najemca  zobowiązuje  się  je  w takim wypadku uiścić  na  rzecz  Wynajmującego.  Wysokość  kar

umownych została określona w Regulaminie najmu motołódek.

§ 5.

1. Wynajmujący przekazuje do używania Najemcy i oświadcza, że przedmiot najmu jest sprawny

technicznie i zdatny do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

2.  Najemca potwierdza,  że przedmiot  najmu znajduje  się w stanie przydatnym do umówionego

użytku.

§ 6.

Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

§ 7.

1. Najemca zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu najmu zgodnie  z  jego przeznaczeniem  

i wymaganiami określonymi w Regulaminie najmu motołódek.

2. Najemca oświadcza że zapoznał się z Regulaminem najmu motołódek oraz nie wnosi do niego

zastrzeżeń i będzie się do niego stosował.

§ 8.

Za  uszkodzenia  wynikłe  z  nieodpowiedniego  korzystania  z  przedmiotu  najmu,  wyłączną

odpowiedzialność  ponosi  Najemca,  który  zobowiązany  jest  do  pokrycia  wszelkich  kosztów

związanych z naprawą przedmiotu najmu zgodnie z zapisami Regulaminu najmu motołódek.

§ 9.

Wypożyczalnia  zastrzega  sobie  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  od  Najemcy

przewyższającego kary określone Regulaminem najmu motołódek, w przypadku wyrządzenia przez

najemcę szkody z winy umyślnej.

§ 10.

1. Wypowiedzenie najmu powinno nastąpić najpóźniej na jeden dzień naprzód.

2. W  przypadku  najmu  oznaczonego  co  do  godziny  wypowiedzenie  najmu  może  nastąpić

niezwłocznie.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych umową i Regulaminem najmu motołódek zastosowanie mają właściwe

przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 – o ile wynika to z § 1 ust. 2 umowy.

2. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

umowy.

Wynajmujący : Najemca:


