
UMOWA WYPOŻYCZENIA Nr ............................. 

 

zawarta w dniu ..............................o godzinie ..................... pomiędzy: 

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

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

Adres............................................................................................................................................. 

Tel................................................................................................................................................. 

NIP /Pesel..................................................................................................................................... 

zwanym dalej NAJEMCĄ, 

a Firmą Wojtek Wojciech Sroczyński 

93-177 Łódź   

ul. Dąbrowskiego 17/21   

NIP:727-245-22-11 

Regon: 472265626 

zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM. 

 

Wypożyczone pozycje: 

Lp. Od kiedy Do kiedy Opis Koszt wypożycz. Kaucja 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

§ 2 

1. Aby wypożyczyć sprzęt przydatny w podróży z dziećmi należy przedstawić 2 

dokumenty ze zdjęciem, zostawić kaucję zwrotną , a także wpłacić całą kwotę za 

wynajem (w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi). Przyjmujemy tylko płatność 

gotówką. Potwierdzeniem transakcji jest umowa najmu. 

 

2.  CZAS NAJMU 

Minimalny okres wypożyczenia w weekendy to 2 dni. Od poniedziałku do czwartku 

wypożyczamy sprzęt też  na jednodniowe testy. 

Doba liczona jest od daty i godziny wypożyczenia sprzętu do daty i godziny zwrócenia 

sprzętu. 

3. PRZEDŁUŻENIE OKRESU WYPOŻYCZENIA 

W przypadku chęci przedłużenia okresu najmu Najemca zobowiązany jest do 



niezwłocznego kontaktu z Wypożyczalnią i uiszczenia opłaty za następne dni najmu. 

Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia okresu najmu. 

 

4. ZWROT SPRZĘTU 

Wypożyczenie i zwrot sprzętu następuje we wspomnianej wcześniej siedzibie firmy 

4activ, w godzinach pracy. 

W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie za każdy dzień pobiera się 

karę umowną w wysokości 50 zł (za przyczepki rowerowe) bądź 30 zł za pozostałe 

sprzęty. Kwota ta zostanie potrącona z kaucji. W przypadku zwrotu brudnego sprzętu 

naliczona zostaje opłata od 15 do 50 zł na czyszczenie. W przypadku zagubienia sprzętu, 

kradzieży lub jego uszkodzenia, czy też trwałego ubrudzenia, osoba wypożyczająca 

zobowiązuje się do odkupienia takiego samego modelu, w przeciągu 14 dni, lub do 

zwrócenia jego równowartości, zgodnie z ceną rynkową występującą w chwili 

zgłoszenia. W przeciwnym razie, kaucja nie jest zwracana, a wypożyczalnia nie 

wyklucza dalszych roszczeń. 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRZĘT 

Najemca na podstawie podpisanej Umowy Najmu ponosi odpowiedzialność za 

powierzony sprzęt, w tym za wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z jego winy. 

Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i 

zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem. 

6. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem wypożyczalni oraz ze sposobem 

eksploatacji wypożyczonego sprzętu, jego stanem technicznym i zasadami BHP przy jego 

obsłudze Najemca podpisując niniejszą umowę kwituje odbiór sprzętu i oświadcza, że nie 

zgłasza zastrzeżeń do jego stanu technicznego, a w razie wypadku powstałego w wyniku 

jego eksploatacji nie będzie dochodził odszkodowań od firmy. 

7. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy 

Sąd dla m. st. Łodzi. 

8. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów wypożyczalni 

zgodnie z Ustawą z dnia 29/08/1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133. poz. 

883. 

 

 

 

 

 

 

………...................................              ........................................................ 

             podpis Najemcy                  podpis Wynajmującego 

 

 

 


