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Umowa wynajmu hulajnogi elektrycznej 

zawarta w Gołdapi w dniu:  

pomiędzy: Fundacją Rozwoju Regionu Gołdap, Plac Zwycięstwa 16, 19-500  Gołdap NIP: 8471389272, prowadzącą wypożyczalnię hulajnóg, w której 
imieniu działa podpisany pod umową pracownik, zwaną dalej Wypożyczalnią a 

Imię i Nazwisko  

Zamieszkałym/łą  

PESEL  Legitymującym/cą się 
(podać rodzaj dokumentu) 

 
(Seria i numer) 

zwanym dalej Klientem. Wypożyczalnia wypożycza Klientowi hulajnogę elektryczną, na warunkach określonych w Regulaminie wypożyczalni 
hulajnóg elektrycznych (dalej: Regulamin) i zawartym w niniejszej umowie protokołem stanu technicznego hulajnogi elektrycznej. 

§ 1 
1. Klient wypożycza hulajnogę elektryczną  

w dniu (data DD.MM.RRRR)  o godzinie (dokładność z minutami)  

do dnia (data DD.MM.RRRR)  do godziny: (dokładność z minutami)  

Za wypożyczenie hulajnogi Klient uiszcza opłatę z  góry  w wysokości  

§ 2 
Klient oświadcza, że: zapoznał się z Regulaminem, posiada umiejętności niezbędne do poruszania się hulajnogą elektryczną i jest świadomy 
niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą jazda na hulajnodze elektrycznej, zapoznał się ze stanem technicznym hulajnogi oraz jej obsługą  
i użytkowaniem, sprawdził czy poziom naładowania hulajnogi umożliwia korzystanie z niej. 

§ 3 
1. Wypożyczając hulajnogę Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jej użytkowania, od momentu podpisania umowy 
do zwrotu hulajnogi. 
2. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania hulajnogi przez Klienta. Klient zrzeka się 
wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonej 
hulajnogi. 

§ 4 
Wypożyczalnia jest Administratorem danych osobowych Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu i zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klienta 
wyłącznie w zakresie i celu określonym w Regulaminie. Wypożyczalnia w związku z realizacją niniejszej umowy zobowiązuje się do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 

§ 5 
Wypożyczalnia oraz Klient potwierdzają, że: Hulajnoga jest w stanie pozwalającym na jej użytkowanie; Hulajnoga jest naładowana w stopniu 
pozwalającym na jej wypożyczenie i użytkowanie; Klient przed pierwszą jazdą zapoznał się z instrukcją obsługi urządzenia dostarczoną przez 
producenta hulajnogi. Klient oświadcza, że będzie użytkował hulajnogę zgodnie z tą instrukcją. 

• Miejsce na uwagi Klienta / Wypożyczalni: 
 

 
§ 6 

1. Strony ustalają następujące numer telefonów:  
dla Klienta  

dla Wypożyczalni +48 87 615 20 90 

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

Wypożyczalnia: Klient: 
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Protokół stanu technicznego hulajnogi po realizacji Umowy 

Wypożyczalnia oświadcza, że: sprzęt został zwrócony w całości, jest pozbawiony braków. czas wypożyczenia jest tożsamy z 
umową / czas wypożyczenia wydłużył się:  

 

Miejsce na uwagi Klienta / Wypożyczalni (w przypadku stwierdzenia szkód): 

 

Wypożyczalnia: Klient: 

 

 


