UMOWA O WYNAJĘCIU POJAZDU (ROWERU)
CZTEROKOŁOWEGO i akcesoriów
zawarta pomiędzy
Wynajmującym:
FUN – Line s.r.o.
Adres: Krnov, Pod Cvilínem, SPC G 460/35, NP 794 01
REGON: 28657608, NIP: CZ 28657608
przedstawiciel Mgr. Oldřich Mičan, połączenie telefoniczne: +420 774 420 244
i
Dzierżawcą:
…......................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, data urodzenia ( firma, REGON )
….............................................................................................................tel.: .................................................
adres ( siedziba )
….......................................................................................... e-mail: ..............................................................
numer dowodu osobistego / paszportu
…......................................................................................................................................................................
dane o przedstawicielu osoby prawnej
II.
Prawa i obowiązki kontrahentów
A) Obowiązki wynajmującego:
1. Wynajmujący zobowiązany jest udostępnić Dzierżawcy po zapłaceniu:
czerwony pojazd (rower) czterokołowy SIRENETTA dla dwóch rowerzystów, numer produkcji:
Ciclofan 0209*3634*
niebieski pojazd (rower) czterokołowy SIRENETTA dla dwóch rowerzystów, numer produkcji:
Ciclofan 0209*3635*
czerwony pojazd (rower) czterokołowy DELFINO dla czterech rowerzystów, numer produkcji:
Ciclofan 0910*4183*
niebieski pojazd (rower) czterokołowy DELFINO dla czterech rowerzystów, numer produkcji:
Ciclofan 0910*4172
szt dziecięcych kasków ochronnych dla
rowerzystów

szt kasków ochronnych Sekura dla rowerzystów
- nastolatków

2. Wynajmujący zobowiązany jest przekazać rzecz wynajmowaną w stanie odpowiednim dla korzystania
w ramach ruchu drogowego i w sposób odpowiedni przeszkolić dzierżawcę o sposobie korzystania i
bezpiecznej eksploatacji pojazdu (roweru) czterokołowego.
3. Wynajmujący zobowiązany jest powierzyć pojazd (rower) czterokołowy dzierżawcy na okres:
…................................... godzin/* dni
…............................................

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

rozpoczęcie dzierżawy – dzień, godzina, minuta

wady w chwili zapożyczenia

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

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

czas zwrotu– dzień, godzina, minuta

wady w chwili zwrotu

* Nieodpowiednie prosimy skreślić

podpis dzierżawcy

podpis wynajmującego

B) Obowiązki dzierżawcy :
1. Dzierżawca zobowiązany jest zapłacić wynajmującemu najem w wysokości ……………..Kcz
według cenniku wynajmującego. Jeżeli zwróci dzierżawca pojazd (rower) czterokołowy po
terminie uzgodnionym w umowie, zobowiązany jest płacić najem aż do czasu zwrotu rzeczy i to
za każdą rozpoczętą godzinę/* dzień. Jeżeli będzie dzierżawca ze zwrotem rzeczy w opóźnieniu u
jeżeli nie zawiadomi wynajmującego o czasie zwrotu pojazdu (roweru) czterokołowego, może
wynajmujący wnioskować oprócz opłaty najmu też opłatę za opóźnienie według rozporządzenia
rządu Dz.U. n. 142/1994 (nařízení vlády č.142/1994 Sb.), której wysokość jest 2,5 promille
z kwoty zaległej za każdy dzień zwłoki.
2. Dzierżawca zobowiązany jest zawiadomić wynajmującego bezzwłocznie w przypadku potrzeby
remontu. Wyjątkowo za wcześniejszej zgody wynajmującego może dzierżawca przeprowadzić
prosty remont pojazdu (roweru) czterokołowego polegającego prz. w naprawie przebitej gumy.
3. Jeżeli ma dzierżawiony pojazd (rower) czterokołowy wady, które nie umożliwiają prawidłowe
korzystanie z rzeczy, albo takie korzystanie bardzo komplikują, ma dzierżawca prawo, żeby mu
udostępniony został inny pojazd (rower) czterokołowy.
4. Dzierżawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić wynajmującego w przypadku powstania
jakiegokolwiek uszkodzenia, utraty albo zniszczenia pojazdu (roweru) czterokołowego.
Obowiązek dzierżawcy kompensować wynajmującemu szkody kieruje się odpowiednimi
postanowieniami
kodeksu
obywatelskiego
(občanského
zákoníku)
dotyczącymi
odpowiedzialności za szkody. Od odpowiedzialności za szkody zwolniony jest ten, który
udowodni, że szkody nie zawinił.
5. W przypadku utraty (kradzieży) albo zniszczenia pojazdu (roweru) czterokołowego dzierżawca
zobowiązany jest opłacać najem do czasu zawiadomienia wynajmującego o utracie albo
zniszczeniu pojazdu (roweru) czterokołowego.
6. Dzierżawca zobowiązany jest korzystać z pojazdu (roweru) czterokołowego w sposób zwyczajny i
nie może wynajmować pojazd (rower) czterokołowy osobom trzecim. Dzierżawca odpowiada za
szkody, które powstaną na majątku wynajmującego z powodu osób, które będą korzystać pojazdu
(roweru) czterokołowego razem z dzierżawcą.
7. Dzierżawca oświadcza, że jest zdrowy psychicznie i fizycznie, że jego zdolności nie są
ograniczone w zakresie komunikacji lądowej. Dzierżawca obiecuje w ramach uczestnictwa w
zakresie komunikacji lądowych zachowywać się poprawnie i taktownie i kierować się przepisami
ruchu drogowego na komunikacjach lądowych.
8. Dzierżawca jako podmiot danych zgadza się zgodnie z Dz.U. n. 101/2000 (zákon č. 101/2000 Sb.)
o ochronie danych osobistych, żeby wszystkie dane podane w tej umowie opracowane zostały w
celu zabezpieczenia majątku wynajmującego jako administratora danych osobistych i dla
przesyłania zawiadomień handlowych podmiotowi danych za pośrednictwem środków
elektronicznych według Dz.U. n. 480/2004 (zákon č. 480/2004 Sb.) o niektórych usługach
społeczności informacyjnej i to do czasu, kiedy podmiot danych prosto i skutecznie przekaże
administratorowi informację, ze nie życzy sobie, żeby informacje handlowe dalej były mu
administratorem przesyłane, maksymalnie jednak w okresie 5 (pięciu) lat. Zgromadzone dane z tej
umowy mogą zostać wykorzystane przez administratora dla celów statystycznych, i to tylko dla
potrzeby własnej administratora i nie będą udostępnione osobom trzecim.
…................................................................................
Zapis o telefonicznym zawiadomieniu dzierżawcy: dzień, godzina, minuta, zawartość zawiadomienia

W .............................................…....... dnia …................................................
Wynajmujący :

Dzierżawca :

…........................................................
FUN – Line s.r.o. , Mgr. Oldřich Mičan

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

* Nieodpowiednie prosimy skreślić

Pouczenie
1. Odpowiedzialność za szkody powstałe osobom trzecim na zdrowiu i na majątku w ramach
korzystania z pojazdu (roweru) czterokołowego dzierżawcą albo osobami korzystającym
z pojazdu (roweru) czterokołowego razem z dzierżawcą albo za zgodą dzierżawcy, ponosi
wyłącznie dzierżawca.
2. Dzierżawca zobowiązany jest przy korzystaniu z pojazdu (roweru) czterokołowego przestrzegać
wszelkie ważne przepisy, zwłaszcza przepisy ruchu drogowego, i zachowywać się w taki sposób,
żeby nie nastąpiły szkody na majątku i na zdrowiu. Dzierżawca odpowiedzialny jest za
odpowiednie przeszkolenie załogi i ponosi odpowiedzialność za zachowywanie się załogi w
czasie korzystania z pojazdu (roweru) czterokołowego.
3. Dzieci do wieku 18 lat muszą przy jeżdżeniu z pojazdem (rowerem) czterokołowym mieć na
głowie prawidłowo osadzony i przymocowany kask ochronny.
4. Waga pojazdu (roweru) czterokołowego Sirenetta jest 106 kg, szerokość jest 116 cm, wysokość
około 177 cm. Waga pojazdu (roweru) czterokołowego Delfino jest 140 kg, szerokość 119 cm i
wysokość około 177 cm. Odpowiednia i bezpieczna szybkość jazdy jest do 20 km/godzinę. Jazda
ze stromego kopca nie jest polecana z powodów bezpieczeństwa. Konsekwentnie nie polecamy z
powodów bezpieczeństwa przy jeżdżeniu zdejmować nogi z pedałów.
5. Pojazd (rower) czterokołowy wyposażony jest w hamulec obsługiwany ręcznie z miejsca
kierowcy. Kierowca odpowiedzialny jest za prawidłowe hamowanie w ruchu drogowym. Sygnał o
zmianie kierunku jazdy w prawo albo w lewo podawany jest ręką.
6. Pojazd (rower) czterokołowy przeznaczony jest do jazdy rekreacyjnej po mieście, po równej
powierzchni asfaltowej albo po powierzchni do niej zbliżonej, nie jest przeznaczone do jazdy po
terenie trudnym i górzystym albo w środowisku naturalnym (w przyrodzie). Z pojazdu (roweru)
czterokołowego nie można korzystać przy wyczynach sportowych albo innych działalnościach
niebezpiecznych.
7. Ostrzegamy dzierżawcę i osoby korzystające z pojazdu (roweru) czterokołowego razem
z dzierżawcą, że w przypadku krzyżowania ścieżki rowerowej z drogą ważna jest kolejna reguła
według Dz.U. n. 361/2000 Kodeksu drogowego art. 23 poz. 1, Prawo o ruchu drogowym (§ 23
odst.1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích): Przy wjeżdżaniu
z ścieżki dla rowerzystów albo z ścieżki dla pieszych jest kierowca pojazdu (roweru)
czterokołowego zobowiązany dać pierwszeństwo pojazdom, które poruszają się po drodze!

W .............................................…....... dnia …................................................

Dzierżawca :

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

* Nieodpowiednie prosimy skreślić

