Umowa wynajmu roweru
Zawarta we Frydmanie w dniu ….……..….pomiędzy: Wypożyczalnią o nazwie: „Bike’er.” ,
ul. Zastodolna 20, 34-435 Frydman, zwanym dalej Wypożyczalnią, a …………………………………………. o
dokumencie tożsamości numer:……………..……..……….………, PESEL:…………………………..…….. zwanym dalej
Klientem.
Wypożyczalnia wypożycza Klientowi rower, na warunkach określonych w Regulaminie wypożyczalni (dalej:
Regulamin), w niniejszej umowie oraz protokołem stanu technicznego zwrotu roweru.
§1
1Klient wypożycza rower zgodnie z protokołem stanu technicznego od godziny …………. do godziny ………….
2. Za wypożyczenie roweru Klient uiszcza opłatę w wysokości ……….... płatną z góry.
3. Klient uiszcza kaucję zwrotną w wysokości ………....zł
4. Klient pobiera: ☐ kask ☐ kamizelkę ☐akumulator pomocniczy w ilości ….. ☐ kamerę
5. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi, zgodnie z Regulaminem.
§2
Klient oświadcza, że: - zapoznał się z Regulaminem. Posiada umiejętności niezbędne do poruszania się
wypożyczonym sprzętem i jest świadomy niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą jazda na tymże sprzęcie.
Zapoznał się ze stanem technicznym oraz obsługą i użytkowaniem wypożyczonego sprzętu, co poświadczył
podpisem na protokole stanu technicznego pojazdu
§3
1. Wypożyczając pojazd elektryczny, Klient przejmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego
użytkowania, od momentu podpisania umowy, aż do zwrotu w wypożyczalni.
2. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania
roweru czy innego pojazdu przez Klienta. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu
wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
§4
Wypożyczalnia jest Administratorem danych osobowych Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu i
zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klienta wyłącznie w zakresie i celu określonym w Regulaminie.
Wypożyczalnia w związku z realizacją niniejszej umowy zobowiązuje się do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
§5
1. Strony ustalają następujące numery telefonów:
- dla Wypożyczalni ……………………..………
- dla Klienta ……………………..………
2.Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

