
UMOWA NAJMU – Wypo Ŝyczenia QUADA  Nr…..….…/ 20….. 
 

Zawarta w Rybniku w dniu……….………….……,pomiędzy firmą: 
EXTREME-SPORT SKURZOK SŁAWOMIR z siedzibą w Rybniku przy ul. Wyboistej 29a, zarejestrowaną w 
Ewidencji Działalności Gospodarczej nr Regon 276753719, NIP-642-168-77-53 reprezentowaną przez: 
Sławomira Skurzok zwanym w dalszej części umowy „Wynajmującym” oraz: 
 
…………………….………………zamieszkałym(ą)……………..………………ul. ………………………….. 
Nr dow. Osobistego: …...…………………………………PESEL:……………………………………………... 
Nr prawa jazdy: …………………………………………  Telefon: …………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Najemcą”.  

§ 1 
1. Umowa zostaje zawarta; od dnia;…..…..….........godz. .…….... do dnia…..…..……….…. godz.……… 
2. Najemca pokrywa koszty wynajmu z góry w wysokości: ……………………………………………… 
3. Na poczet ewentualnych kosztów naprawy Najemca wpłaca z góry kaucję: ………………………… 
4. Kaucja zostaje zwrócona bezzwłocznie po zdaniu sprawnego, nieuszkodzonego pojazdu. 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest pojazd czterokołowy o numerze rejestracyjnym: …………………………… 
2. Pojazd posiada homologację drogową, jest dwuosobowy, posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC.* 
3. Wynajmujący oświadcza, Ŝe pojazd znajduje się w stanie przydatnym do uŜytku i jest zatankowany. 
4. KaŜdy Najemca przechodzi przeszkolenie w obsłudze i prowadzeniu pojazdu, na Ŝyczenie jazdę próbną. 

§ 3 
1. Do prowadzenia Quada wymagane jest waŜne prawo-jazdy kat. „B”  oraz wiek minimum 20 lat.* 
2. Najemca potwierdza, Ŝe otrzymał nieuszkodzony pojazd, dowód rejestracyjny, (polisę OC, *) 

§ 4 
1. Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabroniona. 
2. Dzieci oraz osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie wypoŜyczać pojazdu – jazda tylko w obecności 

Rodziców lub pełnoprawnych Opiekunów na ich odpowiedzialność – jazda tylko na torze. 
§ 5 

1. Najemca oświadcza, Ŝe wypoŜyczając pojazd prowadzi go na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. 
2. Najemca oświadcza, Ŝe pojazd będzie prowadził osobiście, zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz 

obowiązującymi przepisami w tym przepisami ruchu drogowego. 
3. W przypadku naruszenia przepisów Najemca ponosi pełną odpowiedzialność karną i finansową. 
4. Najemca ponosi wszelkie koszy zdrowotne swoje, oraz pasaŜera powstałe podczas jazdy pojazdem. 
5. Wszelkie szkody w mieniu, oraz wyrządzone osobom trzecim spowodowane przez kierującego pojazdem 

pokrywa w pełni Najemca. 
§ 6 

           Najemca wyraŜa zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych w celu okazania organom kontrolnym. 
§ 7 

1. W przypadku kradzieŜy pojazdu Najemca ponosi wszelkie koszty zakupu, transportu, przerejestrowania, 
ubezpieczenia pojazdu o podobnej wartości rynkowej w podobnym stanie. 

2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu niezaleŜnie czyja była wina Najemca ponosi wszelkie 
koszty zakupu, transportu, wymiany części oraz doprowadzenia pojazdu do uŜytku. 

3. Przewrócenie pojazdu to koszt 100 zł + koszt uszkodzonych nowych części i ich wymiany. 
§ 8 

1. Najemcy nie wolno udostępniać ani podnajmować pojazdu innym osobom. 
2. Najemcy nie wolno samodzielnie dokonywać napraw ani Ŝadnych przeróbek w pojeździe. 
3. W przypadku awarii pojazdu Najemca bezzwłocznie poinformuje Wynajmującego telefonicznie na numer 

telefonu + 48 604 798 240 o zaistniałej sytuacji. 
§ 9 

      W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego. 
UWAGA !!!      Kategoryczny zakaz wrzucania biegu podczas jazdy pojazdu i na wysokich obrotach,      
                              uszkodzenie pojazdu skutkuje pokryciem kosztów naprawy i części przez Najemcę. 
 
 Wynajmuj ący – EXTREME-SPORT                                                                                NAJEMCA 
 
 
 
 

 * nie dotyczy pojazdów poruszających się na torze. 


