UMOWA WYPOŻYCZENIA ROWERU
zawarta w …..................................... w dniu...................................r. (zwana dalej Umową) pomiędzy:
Rafałem Dyakowskim - eBikeCentrum prowadzącym działalność o nazwie RONIN – Rafał Dyakowski,
NIP 6312230463 z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Berbeckiego 3, 44-100 Gliwice zwanym dalej
WYNAJMUJĄCYM a,
1.…………………………………………………………………………………………............ zamieszkałym w
….................................................. przy ul. ….....................................................................................
nr PESEL: …...............................................
telefon kontaktowy nr ...........................................................
legitymującym się Dowodem Osobistym nr ...................................................................
oraz drugim dokumentem tożsamości typ ..............................................nr ................................
zwanym dalej NAJEMCĄ
oraz
2.…………………………………………………………………………………………............ zamieszkałym w
….................................................. przy ul. ….....................................................................................
nr PESEL: …...............................................
telefon kontaktowy nr ...........................................................
legitymującym się Dowodem Osobistym nr ...................................................................
oraz drugim dokumentem tożsamości typ ..............................................nr ................................
zwanym dalej NAJEMCĄ
3.…………………………………………………………………………………………............ zamieszkałym w
….................................................. przy ul. ….....................................................................................
nr PESEL: …...............................................
telefon kontaktowy nr ...........................................................
legitymującym się Dowodem Osobistym nr ...................................................................
oraz drugim dokumentem tożsamości typ ..............................................nr ................................
zwanym dalej NAJEMCĄ
4.…………………………………………………………………………………………............ zamieszkałym w
….................................................. przy ul. ….....................................................................................
nr PESEL: …...............................................
telefon kontaktowy nr ...........................................................
legitymującym się Dowodem Osobistym nr ...................................................................
oraz drugim dokumentem tożsamości typ ..............................................nr ................................
zwanym dalej NAJEMCĄ
5.…………………………………………………………………………………………............ zamieszkałym w
….................................................. przy ul. ….....................................................................................
nr PESEL: …...............................................
telefon kontaktowy nr ...........................................................
legitymującym się Dowodem Osobistym nr ...................................................................
oraz drugim dokumentem tożsamości typ ..............................................nr ................................
zwanym dalej NAJEMCĄ

§1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem roweru elektrycznego *STILUS/CUBE o numerze
seryjnym ramy ……………................................................. i przebiegiem …........................ KM
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem roweru elektrycznego *STILUS/CUBE o numerze
seryjnym ramy ……………........................... …...................i przebiegiem …........................ KM
3. Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem roweru elektrycznego *STILUS/CUBE o numerze
seryjnym ramy ……………........................... …...................i przebiegiem …........................ KM
4. Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem roweru elektrycznego *STILUS/CUBE o numerze
seryjnym ramy ……………................................................. i przebiegiem …........................ KM
5. Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem roweru elektrycznego *STILUS/CUBE o numerze
seryjnym ramy ……………........................... …...................i przebiegiem …........................ KM
6. Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem roweru elektrycznego *STILUS/CUBE o numerze
seryjnym ramy ……………........................... …...................i przebiegiem …........................ KM
*niepotrzebne skreślić

§2 Stan techniczny sprzętu
1. Strony zgodnie oświadczają, iż dokonały przeglądu roweru przed wydaniem, a rower jest w pełni
sprawny technicznie, odpowiada wszelkim wymogom bezpieczeństwa przewidzianym dla rowerów w
obowiązujących przepisach prawa.
2. Podpisanie umowy wypożyczenia przez Najemcę jest równoznaczne z potwierdzeniem, że
otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na
prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
3. Najemca oświadcza, że posiada uprawnienia wymagane przez prawo do poruszania się rowerem po
drogach publicznych, jak również posiada odpowiednie umiejętności pozwalające na bezpieczną jazdę
nie tylko po drogach asfaltowych ale również po szlakach górskich.

§3 Opłaty umowne
1. Koszta wynajmu ujętego w §1 roweru/ów wynoszą ………........................................... złotych brutto.
2. Przewidywany czas wypożyczenia roweru/ów wynosi…...................................................
3. Miejsce zwrotu roweru/ów następuje w miejscu …...........................................................
4. W przypadku braku zwrotu roweru/ów do godziny ……….........................w dniu …………..................,
Wynajmujący jest uprawniony do naliczenia dodatkowej opłaty za każdy rower w kwocie 50 pln za
każdą rozpoczętą godzinę.

§4 Zobowiązania najemcy
1. Najemca zobowiązany jest w należyty sposób użytkować jak i zabezpieczyć rower przed utratą lub
uszkodzeniem, a w szczególności:
a. Nie pozostawiać roweru bez osobistego nadzoru,
b. Nie oddawać do używana jakimkolwiek osobom trzecim,
c. Nie użytkować roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem
d. Nie użytkować roweru w sposób odpowiadający sportom grawitacyjnym (wykonywanie
karkołomnych skoków),
e. Zabezpieczyć rower przed całkowitym zalaniem (rozumianym jako całkowite zanurzenie roweru pod
powierzchnią wody).
f. Nie ingerować samemu w ustawienia roweru – amortyzatorów, przerzutek, hamulców jak i
systemów elektronicznych odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie roweru jako całości.
g. Obowiązkowe jest użytkowanie roweru który jest przedmiotem najmu w kasku ochronnym.
2. Najemca w całości odpowiada za utratę roweru, jeżeli utrata roweru nastąpiła w związku z
nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, jak również za uszkodzenia roweru powstałe podczas
użytkowania podczas wynajmu i z przyczyn leżących po stronie Najemcy.
3. W przypadku uszkodzenia lub utraty roweru związanych z nienależytym wykonaniem umowy przez
Najemcę, zostanie naliczona kwota na poczet kosztów doprowadzenia roweru do stanu zgodnego z
umową, lub kosztów nabycia nowego roweru w miejsce utraconego. W przypadku, gdy naprawa
uszkodzeń przekroczy wartość zakupu roweru według oficjalnego cennika, Najemca zapłaci
Wynajmującemu kwotę odpowiadającą zwrotowi kosztów zakupu roweru. W przypadku zwrotu
kosztów zakupu roweru Najemca może wedle własnego uznania – uszkodzony rower zatrzymać, bądź
też pozostawić u Wynajmującego. Oświadczenie w tym przedmiocie Najemca jest zobowiązany złożyć
w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go o konieczności dokonania napraw o wartości
przekraczającej cenę zakupu uszkodzonego roweru.
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania sprzętu
przez Najemcę.
5. Najemca potwierdza, iż jest świadomy, że jazda na rowerze związana jest z ryzykiem sportowym.
Konsekwencje uprawiania jazdy na rowerze mogą polegać na doznaniu urazów ciała Najemcy lub
osoby trzeciej, jak również uszkodzeń mienia własnego lub osób trzecich. Najemca mając pełną
świadomość powyższego ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu i użytkuje
go szczególnie w trudnym terenie na własne ryzyko.
Klient ma możliwość uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 40zł za ubezpieczenie roweru,
które obejmuje: • wymianę haka przerzutki • centrowanie koła • wymianę dętki • wymianę
uszkodzonej/rozciętej opony • wymianę gripów
Ubezpieczenie nie obejmuje kradzieży lub utraty roweru i akcesoriów, tylko w/w części.

§5 Postanowienia dodatkowe
1. Najemca podpisując umowę potwierdza, że zapoznał się i akceptuje powyższe warunki
wypożyczenia, jak również zapoznał się i akceptuje regulamin eBikeCentrum, określające szczegółowe
zasady wypożyczenia rowerów przez eBikeCentrum, oraz oświadcza, że jest świadomy
odpowiedzialności za wypożyczony rower.
2. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają w formie pisemnego Aneksu pod rygorem
nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosować się będzie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Strony deklarują polubowne rozstrzyganie sporów. W przypadku braku porozumienia spory
rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
6. Załącznikiem do niniejszej Umowy jest Regulamin Wypożyczalni eBikeCentrum, który stanowi
integralną część niniejszej Umowy.
Administratorem Danych Osobowych jest:
Rafał Dyakowski - eBikeCentrum prowadzącym działalność o nazwie RONIN – Rafał Dyakowski, NIP
6312230463 z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Berbeckiego 3, 44-100 Gliwice.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody. Ma
Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne ale konieczne w celu realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych będą
podmioty, z którymi Administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych. Dane
nie podlegają profilowaniu. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty, z którymi administrator
ma podpisane umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany
przepisami dotyczącymi archiwizacji.
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