
UMOWA WYPOŻYCZENIA ROWERU 
 

zawarta w Suwałkach, w dniu.......................................................... roku (zwana dalej Umową) pomiędzy: 
Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach przy ul. Hamerszmita 16 prowadzonym przez 
Stowarzyszeniem Kulturalnym KOSTROMA, z siedzibą w 16-400 Suwałki, ul. Korczaka 4/5,  
o Numerze Identyfikacji Podatkowej 844 235 26 97, numerze KRS 0000497096, zwaną dalej 
WYPOŻYCZALNIĄ, a: 

(imię i nazwisko)  

zamieszkałym w:  
(miejscowość, kod pocztowy) 

 

przy ulicy: 
(ulica, nr budynku, lokalu) 

 

telefon kontaktowy:  

legitymujący się Dowodem Osobistym o numerze: 
(seria, numer dowodu) 

 

lub (pole nieobowiązkowe) innym dokumentem 
tożsamości: 
(rodzaj dokumentu, seria/ numer) 

 

zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie roweru, zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM WYPOŻYCZALNI. 
 

§ 2 
1. WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza, iż zapoznał się z REGULAMINEM oraz akceptuje jego warunki. Akceptacja 
REGULAMINU oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym 
bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego. 
2. WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza, iż WYPOŻYCZALNIA przekazuje mu do używania sprzęt sprawny technicznie, 
zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, co WYPOŻYCZAJĄCY potwierdza własnoręcznym podpisem. 

 
§ 3 

 
1. WYPOŻYCZALNIA przekazuje WYPOŻYCZAJĄCEMU 

w dniu  o godzinie  

rower City w ilości sztuk:  

rower President w ilości sztuk:  

rower Kross w ilości sztuk:  

kask rowerowy w ilości sztuk:  

sakwy rowerowe w ilości sztuk:   

 
2. Koszt wynajmu jednego roweru wynosi: 
⬜  4,00 zł/h (cztery złote 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę  
⬜  25,00 zł/ doba (dwadzieścia pięć złotych 00/100) za każdą rozpoczętą dobę  
Koszty wynajmu (za jedną sztukę) akcesoriów wynosi: 
⬜  Kask rowerowy - 5,00 zł/h (pięć złotych 00/100) za dobę  
⬜  Sakwa bagażowa - 5,00 zł/ doba (pięć złotych 00/100) za dobę  
 
 

3. Przewidywany czas wypożyczenia roweru:  

 
4. Miejsce zwrotu roweru: Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, ul. Hamerszmita 16, 16-400 Suwałki, 
tel. 87 566 20 79. 
 

§ 4 



1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
2. Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia przekazania WYPOŻYCZAJĄCEMU roweru do dnia zwrotu 
roweru WYPOŻYCZALNI. 
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  
4. Wszelkie spory zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby WYPOŻYCZALNI 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
      WYPOŻYCZALNIA         WYPOŻYCZAJĄCY 
 
 
 
...................................………  ...................................……… 


