UMOWA NAJMU / UŻYCZENIA MOTOCYKLA
Umowa zawarta w dniu ______________ w Poznaniu pomiędzy:
HigH Marcin Kukawka
z siedzibą w 62-020 Swarzędz, os. E. Raczyńskiego 5/2,
NIP: 777 256 59 12
adres do doręczeń: HigH Szkoła Jazdy, ul. Chwaliszewo
76, 61-104 Poznań
telefon kontaktowy: 61 670 38 70, 884 300 255
e-mail: bok@high.com.pl

Imię i nazwisko:
______________________________________________
Adres zamieszkania
______________________________________________
______________________________________________
Nr telefonu
_______________________________________

zwanym dalej Wynajmującym

zwanym dalej Najemcą

Okres najmu: od _____________ godz. __ : __ do ____________ godz. __ : __
Czynsz za najem: _____________ zł
Miejsce odbioru i zwrotu motocykla: Plac Manewrowy HigH, ul. Borówki 4, Poznań
Pozostałe opłaty zostały wyszczególnione w Ogólnych Warunkach Wynajmu i Użyczania Motocykli
§ 1 Przedmiot umowy najmu* / użyczenia* (*niewłaściwe skreślić)
Motocykl (marka i model): ___________________________________________________________
Nr rejestracyjny: ________________
§ 2 Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym motocykla o którym mowa w § 1 niniejszej umowy oraz oświadcza, że
Wynajmujący udzielił mu instrukcji obsługi w/w motocykla.
§ 3 Wynajmujący oświadcza, że pojazd jest sprawny i zdatny do użytku oraz że zostało zawarte dla niego ubezpieczenie obowiązkowe OC i
NNW
§ 4 Niniejsza umowa stanowi jednocześnie protokół przekazania.
§ 5 Najemca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Wynajmu i Użyczania Motocykli (OWWUM) obowiązującymi w HigH
Marcin Kukawka. Ogólne Warunki Wynajmu i Użyczania Motocykli stanowią integralną część niniejszej umowy.
§ 6 Najemca oświadcza, że będzie przestrzegał ustaleń zawartych w OWWUM.
§ 7 Strony ustalają, że wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
§ 8 Strony ustalają, że sprawy nieuregulowane postanowieniami umowy i OWWUM będą rozstrzygane zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego oraz innych, obowiązujących przepisów.
§ 9 Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy
lub OWWUM, gdy Najemca wykorzystuje motocykl niezgodnie z jego przeznaczeniem i techniką oraz taktyką jazdy oraz w przypadku
ignorowania uwag ze strony Instruktora oddelegowanego przez Wynajmującego. W takim przypadku koszty dostarczenia motocykla do
miejsca zwrotu ponosi w pełni Najemca.
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Niniejszy dokument reguluje zasady prawidłowego użytkowania motocykli stanowiących własność HigH Marcin Kukawka i
jest integralną częścią umowy najmu / użyczenia motocykla.
Motocykl może być wynajęty tylko i wyłącznie osobie spełniającej wymagania ustawowe (posiadającej prawo jazdy lub będącej uczestnikiem kursu prawa jazdy w HigH Szkoła Jazdy).
Wynajem motocykla z HigH Szkoła Jazdy jest powiązany z
koniecznością uiszczenia pełnej opłaty za wynajem motocykla
oraz pracę Instruktora. HigH SJ nie wynajmuje motocykli bez
opieki Instruktora.
Najemcy nie przysługuje prawo podnajmu, użyczania, przekazywania motocykla osobom trzecim.
Ilekroć w OWWUM jest mowa o „opłacie wskazanej w tabeli
opłat” należy przez to rozumieć opłatę którą Najemca będący
konsumentem jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu
niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości
szkody Wynajmującego.
Wynajmujący ma prawo dochodzić od Najemcy zapłacenia
odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych w związku z
użytkowaniem motocykla należącego do Wynajmującego.
Najemca motocykla jest zobowiązany do posiadania przy sobie
wymaganych dokumentów, w szczególności dowodu osobistego oraz uprawnień do kierowania (prawo jazdy właściwej
kategorii lub dokument potwierdzający zarejestrowanie na
szkoleniu podstawowym lub uzupełniającym w HigH Szkoła
Jazdy)
Najemca ma obowiązek zawsze używać motocykl w obecności
Instruktora i stosować się do jego poleceń (asysta Instruktora,
szkolenie). Za samowolne oddalenie się od Instruktora naliczona zostanie kara umowna wskazana w tabeli opłat.
Najemca nie ma prawa do dokonywania przeróbek motocykla,
poddawania go modyfikacjom wizualnym lub technicznym.
Najemca oświadcza, że znane mu są zasady prawidłowej techniki kierowania motocyklem lub bierze udział w szkoleniu z
tego zakresu w HigH Szkoła Jazdy.
W razie stwierdzenia awarii motocykla lub niedostatecznej
ilości płynów eksploatacyjnych (np. pojawienie się w czasie
jazdy kontrolki ciśnienia oleju, nadmiernej temperatury płynu
chłodzącego itp.) Najemca ma obowiązek zatrzymać motocykl,
wyłączyć silnik i poinformować Instruktora. Instruktor jako
przedstawiciel Wynajmującego podejmie wówczas decyzję o
dalszych krokach w kierunku usunięcia usterki lub holowania
pojazdu.
Niepoinformowanie o pojawiającej się i widocznej usterce
będzie traktowane jak świadome doprowadzenie do uszkodzenia motocykla i wówczas Najemca ponosi koszty naprawy
motocykla oraz inne koszty wynikające z konieczności jego
holowania i przestoju.
W czasie trwania wynajmu i jazdy z Instruktorem pojazd tankuje Instruktor lub asystuje przy tankowaniu. Opłata za paliwo
jest wliczona każdorazowo w ustalony czynsz najmu.
Za zniszczenia motocykla w trakcie okresu najmu (m.in. nadmierne zużycie ogumienia na skutek nieprawidłowej eksploatacji) Najemca będzie zobowiązany zapłacić odszkodowanie
w wysokości kosztów naprawy wyznaczonych w systemie
Audatex lub ustalonych w serwisie ASO danej marki. Kwota
odszkodowania może również wynikać z innych wykazanych
przez Wynajmującego strat poniesionych na skutek uszkodzenia motocykla przez Najemcę.
Po zakończeniu najmu Najemca ma obowiązek zwrócić pojazd
w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
Wynajmujący oświadcza, że każdy przekazywany do najmu
motocykl jest sprawny technicznie, posiada aktualne badania
techniczne oraz zawarte dla niego zostały polisy OC i NNW.

17. W razie zdarzenia drogowego (kolizja, wypadek) Najemca ma
obowiązek wezwać Policję w celu ustalenia sprawcy zdarzenia.
Najemca ma również obowiązek poinformować Wynajmującego o zdarzeniu i podać przynajmniej dane dot. miejsca
zdarzenia i danych pozostałych uczestników.
18. W sytuacji kiedy do zdarzenia doszło z winy Najemcy musi
on liczyć się z konsekwencjami prawnymi za spowodowanie
wypadku lub kolizji.
19. Po dokonaniu zwrotu motocykla Wynajmujący ma prawo
obciążyć Najemcę następującymi kosztami:
a) za uzupełnienie wyposażenia motocykla, w przypadku jego
uszkodzenia lub zagubienia - do stanu w chwili podjęcia motocykla do najmu
b) za naprawy uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji lub uszkodzenia po kolizji / wywrotce
c) przywrócenie motocykla do stanu odpowiadającego normalnemu zużyciu
20. W razie uszkodzenia motocykla niewynikającego z winy
Najemcy i braku możliwości naprawy, Wynajmujący zapewni
Najemcy inny pojazd tej samej klasy lub zwróci pełną kwotę
uiszczoną za najem motocykla.
21. Wynajmujący przekazuje Najemcy motocykl przygotowany
do nauki jazdy i egzaminowania, wyposażony m.in. w gmole i
urządzenia ochronne - ochrona przed skutkami wywrócenia.
W przypadku drobnych uszkodzeń estetycznych gmoli i innych urządzeń ochronnych Wynajmujący nie będzie dochodził odszkodowania od Najemcy. W tej kwestii Wynajmujący
zastrzega sobie prawo ostatecznego osądzenia jaki charakter
ma powstałe uszkodzenie.
TABELA OPŁAT

Kwoty brutto

Zagubienie lub zniszczenie
kluczyka

Wg wyceny ASO + 100 zł

Wymiana ogumienia na skutek
niewłaściwej eksploatacja

Wg wyceny ASO + 200 zł

Każdy dzień postoju motocykla 250 zł
po okresie najmu spowodowany uszkodzeniem z winy
Najemcy
Kara umowna za spowodowanie szkody najmowanym
motocyklem z koniecznością
likwidacji szkody z ubezpieczenia OC motocykla

2000 zł

Udostępnienie motocykla
osobie nieuprawnionej

4000 zł

Świadome oddalenie się od
Instruktora, bez jego wiedzy i
zgody

4000 zł

Naprawa motocykla - uszkodzenia wynikające z winy
Najemcy

Wg wyceny ASO lub wg wyceny Audatex

Opłata za konieczność wykona- 250 zł
nia kalkulacji Audatex

Zapoznałem się z OWWUM i w pełni rozumiem
oraz akceptuję postanowienia
______________________________(podpis Najemcy)

