Umowa wynajmu sprzętu. MobiSport
Zawarta w STARYM SĄCZU w dniu ….……..……………………………………………………pomiędzy: JÓZEFEM PAWLIK
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MOBI SPORT zwaną dalej Wypożyczalnią, a
IMIĘ

I

NAZWISKO………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

NR.DOWODU OSOBISTEGO:……………..……..……….……………………………………………………………………………………………..
PESEL:…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NR.PRAWO JAZDY…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRES………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NR.TELEFONU………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SPRZĘT
HULAJNOGA
ELEKTRYCZNA
SKUTER ELEKT.
DWUKOŁOWY
SKUTER ELEKTR.
TRÓJKOŁOWY
PRZYCZEPKA
DLA DZIECKA
FOTELIK
DLA DZIECKA
KASK, KOSZYK
PELERYNA
KAMIZELKA
LINKA ZABEZP.

ROWER
ROWER
ROWER
ROWER
ROWER
ROWER
ROWER
ROWER

NR.

ILOŚĆ
GODZIN

SUMA

CZAS
WYPOŻYCZENIA

DOPŁATA ZA PRZEKROCZENIE CZASU…………………………………………………………………………………………………………………….
Wypożyczalnia wypożycza Klientowi wybrany sprzęt na warunkach określonych w Regulaminie wypożyczalni skuterów
elektrycznych, hulajnogi elektryczne ,roweru (dalej: Regulamin), w niniejszej umowie.
Strony ustalają następujące numery telefonów
- dla Wypożyczalni nr.tel.

510821500 i do klienta§ 1

Klient wypożycza skuter elektryczny ,hulajnogę elektryczną ,rower ,przyczepkę dla dziecka,fotelik dla dziecka i
inne akcesoria po zapoznaniu się ze stanem technicznym wypożyczonego sprzętu
Klient za wypożyczenie sprzętu uiszcza opłatę płatną z góry.
§2
Klient oświadcza, że:
- zapoznał się z Regulaminem,
- posiada umiejętności niezbędne do poruszania się skuterem elektrycznym ,hulajnogą elektryczną, rowerem i
jest świadomy niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą jazda

na skuterze elektrycznym ,hulajnodze elektrycznej,

rowerem
- zapoznał się ze stanem technicznym skutera, hulajnogi, roweru oraz jego obsługą i użytkowaniem ,
- sprawdził czy poziom naładowania skutera ,hulajnogi umożliwia korzystanie z niego.
§3
1.

Wypożyczając

skuter

,rower

elektryczny

,hulajnogę

elektryczną

,rower

Klient

przyjmuje

pełną

odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego użytkowania, od momentu podpisania umowy do zwrotu skutera
elektrycznego, hulajnogi elektrycznej, roweru
2. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania
skutera ,hulajnogi ,roweru przez Klienta. Klient rzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków,
poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego skutera elektrycznego, hulajnogi
elektrycznej ,roweru
§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. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania umowy najmu przez MobiSport. Zostałem
poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz o fakcie, że
administratorem tych danych jest MobiSport z siedzibą w Starym Sączu Wielki Wygon. Podanie danych jest dobrowolne i służy
wywiązywaniu się z Umowy.
Podpis Wypożyczalni

………………………………………………..

Podpis Klienta najemcy

WYNAJEM ……………………………………………………………………………………
ZWROT……………………………………………………………………………………………

UWAGI:

