(pieczątka sklepu)

(telefon sklepu)

(mail sklepu)

Umowa przechowania roweru
Umowa przechowania roweru zawarta w dniu
……………………………..(imię i nazwisko)…………………………….
……………(ulica i numer)……………

………..(data przyjęcia)………………

zamieszkałym w:

pomiędzy:
……….(miejscowość)……….

Numer telefonu:

legitymującym się dowodem osobistym nr.

……….(seria i nr dowodu)……….

, PESEL

……….(PESEL)……….

zwanym dalej Składającym,
a
Sklepem rowerowym Airbike, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Brander Sp. z o.o. w Warszawie
NIP: 7010268558, REGON 142691356, zwanym dalej Przechowawcą.
§1
Składający powierza Przechowawcy na przechowanie
……………(marka roweru)……………
……………(model, rozmiar, kolor)……………

o numerze ramy:

, a Przechowawca tę rzecz przyjmuje.

…………... (numer ramy)…………...

§2
Miejscem przechowania będzie magazyn firmy Brander Sp zo.o. w Konstancinie-Jeziornej.
§3
Składający przekazuje rzecz, o której mowa w § 1, do przechowania na przybliżony okres: ………. miesięcy.
§4
Wynagrodzenie Przechowawcy za przechowanie przedmiotu wynosi:(wybrane zakreślić)
x

10 pln/miesiąc (cena przchowania roweru przy korzystaniu z przeglądu). Cena przeglądu jest
naliczana wg cennika usług serwisowych Airbike, do ceny doliczane są ceny części. Wszystkie
ewentualne wymiany części są uzgadniane telefonicznie ze Składającym.

x

20pln/miesiąc (cena przechowania roweru bez przeglądu)
§5
Opłata za przechowanie pobierana jest z góry w momencie oddania roweru na przechowanie.
§6
Przedmiot przechowania o którym mowa w § 1, nie może być używany.
§7
W momencie przekazania przez Składającego rzeczy o której mowa w § 1, Przechowawca wykonuje zdjęcie rzeczy.
§8
Składający zobligowany jest do powiadomienia Przechowawcy o zamierzonym odbiorze roweru na 7 dni
przed planowaną data odebrania. Jest to konieczne do terminowego przemieszczenia roweru do sklepu w
którym został oddany do przechowania.
§9
Składający zobowiązuje się do odbioru rzeczy o której mowa w § 1 do 30.04.2014. Jeśli Składający nie
dokona odbioru do tej datu, Przechowawca może żądać opłaty parkingowej wynoszącej 5pln za każdy dzień
zwłoki.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

(podpis Składającego)

(podpis Przechowawcy)

