
Grodzisk Mazowiecki, dnia ……………………………...

Umowa wynajmu pojazdu elektrycznego 

Zawarta pomiędzy: 

Wypożyczalnią prowadzoną  przez Tomasza Kosmalskiego, prowadzącego 
działalność gospodarczą pod nazwą Shift7 – Tomasz Kosmalski,  wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra 
właściwego ds. gospodarki, NIP 5291822760 REGON 381112471

a

IMIĘ/IMIONA, NAZWISKO

DOKUMENT, NUMER I SERIA

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES E-MAIL

NUMER TELEFONU

REPREZENTUJĄCEGO/REPREZENTUJĄCĄ FIRMĘ:

NAZWA

NIP

ADRES SIEDZIBY FIRMY

zwanego/zwaną dalej Klientem.
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1. Przedmiotem wypożyczenia jest następujący Produkt:

MODEL

NUMER SERYJNY 

WARTOŚĆ PRODUKTU

KAUCJA ZWROTNA

KOSZT WYPOŻYCZENIA

ILOŚĆ DNI WYPOŻYCZENIA

CENA OSTATECZNA

2. Termin wypożyczenia:

OD DNIA, GODZINA

DO DNIA, GODZINA

3. Klient wraz z Produktem pobiera:

ŁADOWARKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMIZELKA ODBLASKOWA

KASK CZARNY BIRD

4. Klient oświadcza, że: 
1. Zapoznał się z Regulaminem wypożyczalni będącym integralną częścią Umowy i 

akceptuje jego zapisy.
2. Podał prawdziwe dane.
3. Posiada umiejętności niezbędne do poruszania się pojazdem.
4. Jest świadomy niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą jazda na pojeździe, 

a w szczególności uszczerbku na zdrowiu lub nawet śmierci.
5. Zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu oraz jego obsługą i użytkowaniem, a 

także ostrzeżeniami producenta.
6. Sprawdził czy poziom naładowania pojazdu umożliwia korzystanie z niego.
7. Będzie korzystał z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem w kasku oraz 

ochraniaczach, które zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie.
8. Będzie korzystał z przedmiotu najmu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Został pouczony, że przedmiotu najmu nie może użytkować osoba, która nie 

ukończyła 18 roku życia,
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10.Przyjmuje do wiadomości, że pojazd nie posiada ubezpieczenia OC i nie powinien 
być użytkowany na drogach publicznych.

11. Nie będzie oddawał przedmiotu najmu osobom trzecim do używania.
12.Zapoznał się z polityka prywatności Wypożyczalni.

5. Wypożyczając pojazd Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w 
czasie jego użytkowania, od momentu podpisania umowy aż do jego zwrotu.

6. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w 
czasie użytkowania pojazdu. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni 
z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z 
przedmiotu najmu. 

7. Klient zobowiązuje się zwrócić  przedmiot najmu do Wypożyczalni z pełnym poziomem 
naładowania baterii.

◦ W przypadku nieprzestrzegania umowy oraz regulaminu, Wypożyczalnia ma 
prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym telefonicznie, przez 
wiadomość SMS lub email.

◦ W przypadku nieprzestrzegania umowy bądź regulaminu, lub też wyrządzenia 
szkody na przedmiocie najmu, Wypożyczalnia obciąży Klienta dodatkowymi 
kosztami, które zostaną pobrane z Kaucji.

◦ Zapłata dodatkowych kosztów nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania
Wypożyczalni do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

◦ Integralną częścią powyższej umowy jest Regulamin Wypożyczalni, z którym 
Klient się zapoznał i potwierdza to poniższym podpisem. 

◦ W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają właściwe przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

◦ Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze stron.

Wypożyczalnia:                   Klient:                     
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