Umowa najmu sprzętu wodnego
zawarta dnia ……………………………………., w ……………………………………., pomiędzy:
KAJAKPASJA.PL Artur Warszawski, 87-335 Świedziebnia 52/2, NIP 874 160 62 43, Tel. 606 207 139, zwanym dalej
Wypożyczalnią, a
Imię i nazwisko/Firma ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………................
Tel. Kontaktowy ……………………………………………………………………………., zwanym dalej Najemcą
1. Wypożyczalnia oddaje w najem Najemcy sprzęt, na warunkach określonych w niniejszej Umowie i Regulaminie
wypożyczalni kajaków firmy Kajakpasja.pl, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wydany Sprzęt:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Umowę zawarto na czas określony: od dnia ........................................, do dnia .................................
3. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, o którym mowa w Pkt. 1, pobierane są z góry gotówką, za cały okres
wypożyczenia.
Cena
najmu
wraz
z
ceną
przewozu
sprzętu
wynosi
łącznie:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
4. Przy zawarciu umowy Najemca potwierdza zapoznanie się z jej zapisami jak i Regulaminem wypożyczalni kajaków
firmy Kajakpasja.pl oraz akceptuje zawarte w tych dokumentach postanowienia.
5. Najemca potwierdza, że przedmiot najmu określony w Pkt. 1 został mu wydany przez Wypożyczalnię, jest on
kompletny i w dobrym stanie technicznym.
6. Najemca jest zobowiązany do używania przedmiotu najmu w sposób niepowodujący jego uszkodzenia oraz do
skutecznego zabezpieczenia przedmiotu najmu przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
7. Za utratę i za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania wypożyczonego sprzętu, o którym mowa Pkt. 1,
wyłączną odpowiedzialnośd ponosi Najemca, który zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z
naprawą wypożyczonego sprzętu lub zwrotu finansowego jego równowartości, co dokładnie określa Regulaminie
wypożyczalni kajaków firmy Kajakpasja.pl
8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Najemcy lub osób trzecich, którym Najemca
udostępnił wynajęty sprzęt, w związku z używaniem przedmiotu najmu przez Najemcę.
9. W razie zamiaru przedłużenia najmu Najemca jest zobowiązany uzgodnid to przedłużenie z Wypożyczalnią,
najpóźniej w ostatnim dniu terminu określonego w Pkt 2, do godz. 10.00. W takim wypadku cena najmu wzrasta
proporcjonalnie do czasu przedłużenia najmu, zgodnie z obowiązującym cennikiem firmy Kajakpasja.pl.
10.W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową, będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
11.Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Wypożyczalni.
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