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UMOWA WYPOŻYCZENIA NR ..……… /……….. 

zawarta w dniu ………………………………… w ………………………………… pomiędzy: 

firmą: 
 
„kajakos.pl” Wiktor Ślipek 
Aleja Pokoju 13/67 
98-200 Sieradz 
Tel.: 796-944-657 
 
zwaną w treści umowy "Wypożyczalnią", 

a: 

 ............................................................................ , zam. . ................................................................................  

 ............................................................................  nr telefonu …………………………………………….. 

legitymującego się dowodem osobistym o numerze ……………………………………….., zwanego w 

umowie "Wypożyczającym", o treści następującej: 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wypożyczenie kajaka/kajaków, kompletu wioseł oraz kamizelek 
kajakowych/ratunkowych oraz innych akcesoriów zgodnie z wykazem w tabeli poniżej, na zasadach 
określonych regulaminem Wypożyczalni, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

 

SPRZĘT ILOŚĆ SZTUK 
CENA 

JEDNOSTKOWA 
ILOŚĆ DNI RAZEM 

Kajak dwuosobowy     

Kajak jednoosobowy     

Worek wodoszczelny     

Rzutka ratunkowa     

SUMA  

 
Wraz z kajakami Wypożyczalnia udostępnia wiosła oraz kamizelki kajakowe / ratunkowe w ilości: 
 

Wiosła szt. 

Kamizelka kajakowa / ratunkowa szt. 

Siodełko dla dziecka szt. 

 
TRANSPORT:.......................................................... zł 
 
ZALICZKA: ............................................................... zł 
 
DO ZAPŁATY: ......................................................... zł 
 

2. Umowa wypożyczenia kajaka / kajaków może być zawarta na pełne doby. 
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§ 2. 

1. Kajak/kajaki zostaje/ą wypożyczony/e Wypożyczającemu w dniu ………………….., o godzinie 
…………….. 

2. Kajak/kajaki zostanie/ą oddany/e do Wypożyczalni w dniu ………………………. o godzinie ………….. . 
Potwierdzenie zdania wypożyczonego sprzętu wraz z wiosłami i kamizelkami kajakowymi/ratunkowymi 
otrzyma Wypożyczający w chwili zwrotu. 

§ 3. 

Opłaty za wypożyczenie pobierane są z góry gotówką, za cały okres wypożyczenia, według taryfikatora 
określonego przez Wypożyczalnię z uwzględnieniem wpłaconej zaliczki. 

§ 4. 

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczenia 
dodatkowej za zwłokę, dla Wypożyczającego. Wysokość opłaty zostanie określona w regulaminie 
Wypożyczalni. 

§ 5. 

Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający potwierdza własnoręcznym podpisem. 

§ 6. 

Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 7. 

Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania kajaka/kajaków, zgodnie z jego/ich przeznaczeniem. 

§ 8. 

Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego kajaka/kajaków, wyłączną 
odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, który zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów 
związanych z naprawą wypożyczonego kajaka/kajaków. 

§ 9. 

Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia 
kajaka/kajaków będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku 
Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego kajaka/kajaków, według 
rachunków (rachunku), które zostaną mu przedstawione przez Wypożyczalnię. 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

§ 11. 

Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 
siedziby Wypożyczalni. 

§ 12. 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron umowy. 

WYPOŻYCZALNIA:        WYPOŻYCZAJĄCY: 
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POTWIERDZENIE ZDANIA WYPOŻYCZONEGO SPRZĘTU 

 

 

Wypożyczalnia „kajakos.pl” potwierdza odbiór kajaków wraz z akcesoriami i osprzętem zgodnie z 

umową wypożyczenia nr ……… / …….., oraz szczegółowym wykazem w tabeli poniżej, w dniu 

………………..…………. ,o godzinie ……………………. w miejscowości ……………………………….. . 

SPRZĘT ILOŚĆ SZTUK 

Kajak dwuosobowy  

Kajak jednoosobowy  

Wiosła  

Kamizelka kajakowa / ratunkowa  

Worek wodoszczelny  

Rzutka ratunkowa  

Siodełko dla dziecka  

 

 

WYPOŻYCZALNIA:        WYPOŻYCZAJĄCY: 


