
UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

Zawarta w dniu …………... 20.... roku o godzinie …................... w miejscowości........................... …............pomiędzy 
Wypożyczalnią Kajaków „KAYDAR” z siedzibą w Nowym Jarosławiu 11, 76-150 Darłowo, a Panem / Panią 
…............................................................... legitymujący się dokumentem tożsamości nr / seria …...................................., 
zam................................ ….................................................. , nr tel.: …................................................................................

§1

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu wodnego w tym kajaków, wioseł oraz kamizelek asekuracyjnych. 

Ilość wypożyczonego sprzętu: kajaki / kajak 2 osobowy Roteco Sprinter Duo szt. ….... , kajaki / kajak 2 osobowy Vista szt.
….... , kajaki / kajak 1 osobowe Necki Rip szt. …..... / Old Town Camden 120 szt. …....., kajak 3 osobowy Lettmann szt. …....
,wiosła Egalis/Hydra szt. …...., kamizelki asekuracyjne Euroclub/Yak/Olimp ( różne rozmiary ) szt. …..... , kamizelki Maya
szt.….....data....../......./20..... godz.w przybliżeniu …........ oraz miejscowość odbioru sprzętu ….....…...................................
Łączna kwota należności ….......zł. (*kwota bez dodatkowych opcji wypożyczenia sprzętu). 

Dodatkowe opcje wypożyczenia sprzętu: Rzutka ratunkowa 25 m szt. …... , Worki wodoszczelne 10 L szt. …... ,Worki
wodoszczelne 30 L  szt. …..., Etui Aquarius szt........ Łączna kwota należności ….....zł. (*kwota z dodatkowymi opcjami wypożyczenia).

§2

Wypożyczalnia Kajaków „KAYDAR”  przekazuje do użytkowania sprawny technicznie sprzęt turystyczny.

§3

Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i ponosi wszelką odpowiedzialność
za osoby, sprzęt turystyczny oraz ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego użytkowania. 

§4

Wypożyczalnia Kajaków „KAYDAR” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Wynajmującego oraz osób z
nim płynących. Wypożyczalnia Kajaków „KAYDAR” zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie,
gdy  uszkodzenia  będą  tak  znaczne,  że  naprawa  sprzętu  stanie  się  nieopłacalna.  W  takim  przypadku  Wypożyczający
zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię
Kajaków „KAYDAR”.

§5

Zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni Kajaków „KAYDAR” z siedzibą Nowy Jarosław 11, 76-150 Darłowo
Nip: 49900552248, Regon: 364108273 z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania
z wypożyczonego sprzętu turystycznego. 

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory, mogące
wynikać z niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie, a w ostatecznie zostaną poddane do rozstrzygnięcia przez
odpowiedni Sąd. 

§7

Integralną  częścią  umowy  jest  Regulamin  Wypożyczalni  Kajaków  „KAYDAR”,  przekazany  wraz  z  umową
Wypożyczającemu.  Wypożyczający  potwierdza  poniższym podpisem,  iż  zapoznał  się  z  jego  treścią  i  akceptuje  warunki
zawarte w umowie. 

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

/Podpis  Wypożyczającego/                                           /Podpis Wypożyczalni/


