Umowa przechowania roweru

Umowa przechowania roweru zawarta w dniu ………......(data przyjęcia)……………… pomiędzy:
……………………………..(imię i nazwisko)……………………………. zamieszkałym w: ….......(miejscowość)..........….
……………………………………..…………………(ulica i numer)…………… Numer telefonu: ……….......……….
legitymującym się dowodem osobistym nr. ……….(seria i nr dowodu)………. , PESEL ……….…….........….
preferowana forma kontaktu:

Telefonicznie / E-mail

zwanym dalej Składającym,

a
Firmą BIKOO Aleksandra Depczyńska
ul. Retkińska 81B/17 94-004 Łódź, NIP: 727-269-39-66 REGON:101807747,
rowerowaprzechowalnia.pl
reprezentowaną przez: Aleksandrę Depczyńską
zwaną dalej Przechowującym.
§1

1. Składający powierza Przechowującemu na przechowanie …………..........…(marka roweru)……….........……
…..........................................................………… (model, rozmiar, kolor)………...............................................……
o szacowanej wartości: …............................................
a Przechowujący tę rzecz przyjmuje.

2. W momencie podpisania niniejszej umowy Składający otrzymuje wypełniony Formularz Przechowania,
który jest podstawą do odbioru sprzętu o którym mowa w ust. 1.

3. Przedmiot przechowania o którym mowa w ust. 1, nie może być używany.

§2
1. Składający przekazuje rzecz, o której mowa w § 1, do przechowania na przybliżony okres: ……….
miesięcy, do ………..(planowany miesiąc odebrania)…..…
2. Przedmiot jest przechowywany w magazynie firmy BIKOO, mieszczącym się przy ul. Wigury w Łodzi,
zwanym dalej Magazynem.

3. W momencie przekazania Przechowujący wykonuje zdjęcia przedmiotu o którym mowa w ust 1.

4. Opłata za usługę wynosi:

….............……..(kwota)………………

5. Opłata za przechowanie pobierana jest z góry w momencie oddania roweru na przechowanie.

6. Magazyn o którym mowa w ust. 2 znajduje się w obiekcie chronionym.

7. Szczegóły dotyczące odbioru: terminy, sposób kontaktu oraz skutki przekroczenia terminu określa
Regulamin.

§3
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

(podpis Składającego)

(podpis Przechowującego)

Załącznik do umowy przechowania roweru

REGULAMIN
1. Dokumentem stanowiącym podstawę do odbioru jest Formularz Przechowania.
2. Przekazanie i odbiór przedmiotu którego dotyczy umowa odbywają się na terenie miasta Łodzi lub miast
aglomeracji, w miejscu i czasie ustalonym przez Strony umowy.

3. Przechowujący zapewnia transport przedmiotu którego dotyczy umowa między magazynem
a Składającym.

4. Składający otrzyma od Przechowującego powiadomienie o zbliżającym się terminie odbioru w formie
zapisanej na formularzu i w umowie (sms/e-mail) na miesiąc przed zakończeniem umowy.

5. W przypadku zmiany adresu mailowego lub numeru telefonu Składający zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić

o

zaistnieniu

takiego

faktu

Magazyn

w

formie

pisemnej

na

adres

info@rowerowaprzechowlania.pl

6. Składający zobligowany jest do powiadomienia Przechowującego o zamierzonym odbiorze roweru drogą
telefoniczną 502 270 954 celem terminowego przemieszczenia roweru do Przechowującego.

7. Składający zostanie poinformowany przez Przechowującego o możliwym najbliższym dniu odbioru.
8. Termin o którym mowa w pkt 7 nie przekroczy 7 dni.
9. Składający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu którego dotyczy umowa w terminie ustalonym przez
strony.

10. W przypadku przekroczenia terminu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1, tj. nie odebrania przedmiotu do
końca wskazanego miesiąca i braku kontaktu z Przechowujacym, Przechowujący zobowiązuje się do
powiadomienia Składającego o konieczności natychmiastowego odbioru lub aneksowania umowy.
W przypadku braku podjęcia w/w działań nastąpi powiadomienie powtórne.

11. W przypadku przekroczenia terminu i nie podjęcia przez Składającego działań opisanych w pkt 9
Przechowujący nalicza Składającemu dodatkową opłatę za przechowanie w wysokości 50zł za każdy
kolejny miesiąc. Opłata naliczana jest do kwoty 300zł. Po osiągnięciu tej kwoty Przechowujący zastrzega
sobie prawo do egzekwowania należności z przedmiotu którego dotyczy umowa. W tym celu zastrzega
sobie prawo do jego sprzedaży.

12. Przechowujący zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

