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UMOWA UŻYCZENIA POJAZDU DO JAZDY TESTOWEJ 

 

zawarta pomiędzy: 
Damian  Dymowski Motofiesta.eu 
crta de Moraira a Calpe 2019, local 1 
03724 Teulada, Moraira 
España 
zwanym w dalszej części umowy Użyczającym,  

a 

Imiona:  

Nazwisko:  

Płeć: ☐ kobieta ☐ mężczyzna 

Adres:   

Kod pocztowy:  

Miejscowość:  

Pesel:  

Dowód osobisty nr:  

wydany przez:  

Tel. prywatny:        

E-mail:       

Prawo jazdy kategorii: A  

Nr prawa jazdy:       

wydane przez:  

zwanym w dalszej części umowy Biorącym 

§1. Przedmiot umowy 

1. Użyczający użycza Biorącemu do jazdy testowej Pojazd: 

Marka: Yamaha  Model / Typ:  

Yamaha MT09 Tracer VIN: JYARN571000005830    Nr rejestracyjny: WP6325 

Yamaha MT09 Tracer VIN: JYARN571000005786 Nr rejestracyjny: WP6329 

Yamaha MT09 Tracer VIN: JYARN571000005835 Nr rejestracyjny: WP6330 

Yamaha MT09 Tracer VIN: JYARN571000005784 Nr rejestracyjny: WP6331 

Yamaha MT07 Tracer VIN: VG5RM142000000750 Nr rejestracyjny: WP6326 

Yamaha MT07 Tracer VIN: VG5RM142000001065 Nr rejestracyjny: WP6319 

Yamaha Niken VIN: JYARN581000000317 Nr rejestracyjny: WP6318 

Yamaha XSR900 VIN: JYARN431000001592 Nr rejestracyjny: WP5189 

Yamaha MT09 VIN: JYARN435000016378 Nr rejestracyjny: WP6334 

Yamaha MT07 VIN: JYARM172000008067 Nr rejestracyjny: WP6172 

Yamaha MT07 VIN: JYARM172000009091 Nr rejestracyjny: WP6328 

Yamaha XTZ1200A Super Tenere VIN: JYADP071000001332 Nr rejestracyjny: WP6332 

SYM FIddle 125 VIN: LXMXAA301FX037480  Nr rejestracyjny: WP5044 

SYM Fiddle 125 VIN: LXMXAA301FX037486  Nr rejestracyjny: WP5043 

SYM FIddle 125 VIN: LXMXAA301FX037496  Nr rejestracyjny: WP5042 

zwany w dalszym ciągu umowy Pojazdem 

Z Pojazdem wydano: ☐ kluczyki  ☐ dowód rejestracyjny  ☐ dowód ubezpieczenia 

2. Stan techniczny wydawanego Pojazdu: 

dobry, bez uwag 

3. Okres użyczenia: (data i godzina) 

Od:  do:  

§2. Czas trwania umowy 

Umowa jest skutecznie zawarta od chwili jej podpisania przez Strony wskazane w umowie. 

§3. Obowiązki i odpowiedzialność Biorącego 

 1. Biorący zobowiązuje się prowadzić Pojazd osobiście i nie udostępniać go osobom trzecim. 

 2. Biorący potwierdza, że został mu udzielony instruktaż użytkowania Pojazdów mechanicznych, w tym motocykli i skuterów, który 

w pełni rozumie i do którego będzie się stosował w trakcie użytkowania Pojazdu. Biorący z pełną świadomością ryzyka wynikającego z 
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używania Pojazdów mechanicznych, w tym motocykli skuterów,  zobowiązuje się do przestrzegania poleceń instruktora, używania Pojazdu 

zgodnie z jego przeznaczeniem i zachowania szczególnej ostrożności w czasie użytkowania użyczonego Pojazdu,  a w szczególności do: 

 2.1. posiadania  dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym, 

 2.2. zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe uruchamianie dostępnych alarmów oraz blokad), 

 2.3. pozostawianie Pojazdu wyłącznie na parkingach strzeżonych lub w miejscach monitorowanych. W przypadku kradzieży 

Pojazdu z miejsca niestrzeżonego Biorący ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za skradziony Pojazd.  

 2.4. tankowania Pojazdu właściwym paliwem na własny koszt. Pojazd musi zostać zwrócony zatankowany do pełna, w 

innym przypadku z wpłaconej kaucji zostanie potrącona kara umowna w wysokości 50 euro. 

 2.5. kontroli ciśnienia powietrza w ogumieniu i stanu ogumienia, 

 3. Biorący oświadcza, że nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających ani leków mogących 

pogorszyć jego zdolność do kierowania Pojazdami mechanicznymi. 

 4. Biorący osobiście  odpowiada za naruszenie przepisów  o ruchu drogowym. 

 5. W razie nieszczęśliwych wypadków zaistniałych z wyłącznej winy Biorącego lub na skutek nieprzestrzegania wskazówek 

instruktorów Biorący zrzeka się wszelkich roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym wobec Użyczającego, przyjmując całą 

odpowiedzialność za ewentualne zaistniałe zdarzenia tylko i wyłącznie na siebie. 

 6. Biorący jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe z winy umyślnej, niedbalstwa lub lekkomyślności oraz za przypadkową 

utratę lub uszkodzenie Pojazdu, jeżeli go używa w sposób sprzeczny z umową, z jego właściwościami lub przeznaczeniem, albo gdy nie 

będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierza Pojazd innej osobie, a rzecz nie uległaby utracie lub 

uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie. 

 7. Biorący oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi i szczególnymi warunkami ubezpieczenia Pojazdu oraz zobowiązuje się do ich 

przestrzegania oraz ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania. 

 8. Biorący ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości użyczonego Pojazdu powstałe w czasie 

trwania umowy z winy Biorącego, a nie objęte ochroną określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Biorący ponosi w stosunku do 

Użyczającego odpowiedzialność za niedopełnienie lub nienależyte dopełnienie obowiązków wynikających z ogólnych warunków 

ubezpieczenia i jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych wskutek okoliczności i zdarzeń, które wyłączone są z ochrony 

ubezpieczeniowej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w tym spowodowane niedopełnieniem wymogów formalnych przy zgłaszaniu 

szkody. Ubezpieczycielowi przysługuje nieograniczone roszczenie zwrotne do Biorącego, jeżeli szkoda była następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania postanowień umowy użyczenia dotyczących ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia, a także w 

sytuacji, gdy Ubezpieczyciel przyjął na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Użyczającego mimo istnienia w ogólnych 

warunkach ubezpieczenia przesłanek ją wyłączających.  

 9. Biorący ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy osobom trzecim powstałe w związku z prowadzeniem 

Pojazdu. 

 10. Biorący upoważnia Użyczającego do scedowania na zakład ubezpieczeń roszczeń w celu umożliwienia dochodzenia tych roszczeń. 

 11. Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe, a także za straty spowodowane 

wadą mechaniczną Pojazdu czy też jego wyposażenia oraz wynikające z eksploatacji Pojazdu niezgodnej z przeznaczeniem, nieprawidłowej 

techniki jazdy Pojazdem lub niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 12. Przed przekazaniem Pojazdu Biorący wpłaca kaucję zwrotną w wysokości 700 euro za Pojazd lub 1500 euro w przypadku Pojazdu 

Yamaha Niken. 

 13. Biorący zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód w pojeździe wynikających z użyczenia Pojazdu do wysokości 

wniesionej kaucji.   

 14. Kaucja może być wpłacona gotówką w dniu wydania  Pojazdu lub przelewem na konto. Wpłata musi zostać zaksięgowana na 

koncie Użyczającego przed wydaniem Pojazdu Biorącemu. 

 15. Jeżeli nie wystąpią podstawy od zatrzymania części lub całości Kaucji zostanie ona zwrócona Biorący w terminie 7 dni od daty 

zwrotu Pojazdu na rachunek bankowy podany przez Biorącego. 

 16. W przypadku konieczności zatrzymania części lub całości Kaucji zostanie ona rozliczona w terminie najpóźniej 30 dni od daty 

zwrotu Pojazdu. 

 17. W przypadku spowodowania jakiejkolwiek szkody przez Biorącego na sprzęcie Użyczającego kosztorys naprawy sporządzany jest 

wg. cennika Autoryzowanych Serwisów YAMAHA - usługi , części i akcesoria. Użyczający skorzysta z usług serwisu dającego możliwość 

najszybszej naprawy szkody. Biorąca ma prawo nie zgodzić się na najszybszą naprawę , jednak w takim wypadku zobowiązany jest do 

pokrycia wszelkich strat Użyczającemu oraz wyrównania wszelkich strat osobom trzecim z którymi Użyczający zawarł umowy. 

 18. Biorący zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu w określonym Umową miejscu oraz terminie, w stanie technicznym jak w chwili 

wydania Biorącemu, czystego oraz zatankowanego do pełna, z przekazanym wyposażeniem dodatkowym. 

 19. Przedłużenie wynajmu o ponad godzinę powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu, zgodnie z cennikiem Użyczającego. 

 20. Jeżeli Biorący nie zwróci Pojazdu do 12 godzin po terminie wskazanym w Umowie i nie skontaktuje się Użyczającym, Użyczający 

poinformuje organy ścigania o kradzieży Pojazdu i naliczy 10-krotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki. 

 21. Biorący nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wypożyczenia. Zwrot pieniędzy nie jest również dokonywany za 

większy stan paliwa niż w momencie przekazania Pojazdu Biorącemu. 
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 22. Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu zdawczego w momencie zwrotu Pojazdu, w szczególności gdy 

Pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym Użyczający sporządzi Protokół Odbiorczy samodzielnie tak szybko jak 

będzie to możliwe (np. po umyciu Pojazdu). Wówczas przyjmuje się, że stan  Pojazdu jest zgodny z opisanym przez Użyczającego w dacie 

nieprawidłowego zwrotu Pojazdu 

 23. Biorący odpowiada do 100% wartości za szkody: 

 23.1. powstałe podczas gdy kierujący Pojazdem był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

 23.2. powstałe podczas jazdy przekraczającej dopuszczalną prędkość, 

 23.3. powstałe podczas naruszenia przepisów drogowych, złamania postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczeń 

 23.4. zawinionej lub wynikającej z rażącej niedbałości, utraty kluczyków lub dokumentów Pojazdu, 

 23.5. powstałe podczas użytkowania pojazdu w sposób niestandardowy, tj. mający znamiona jazdy wyczynowej, np. na torze. 

 24. Biorący ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zawinionego działania (w tym rażącego niedbalstwa), jeżeli Pojazd zostanie 

zwrócony z uszkodzeniami powstałymi podczas wynajmu. Użyczający obciąży Biorącego kosztami przestoju Pojazdu (stawka dobowa 

pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy Pojazdu lub wartością wyrównania strat osób trzecich w zakresie zawartych umów). 

 25. W przypadku uszkodzeń  wynikających z winy Biorącego przewyższających wpłaconą kaucję, Użyczający ma prawo dochodzić 

zwrotu kosztów naprawy  pojazdu i przywrócenia go do stanu pierwotnego. 

 26. W każdym przypadku kolizji drogowej albo wypadku Biorąca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomieni 

Użyczającego, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy i jego polisy OC. Żeby zwolnić Biorącego z 

odpowiedzialności za zdarzenie Policja musi potwierdzić winę sprawcy. Biorący ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze 

jego uszkadzanie.  

 27. W przypadku niepoinformowania w czasie 12 godzin od zdarzenia ( w tym uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji) o tym zdarzeniu 

Użyczającego, Biorący ponosi pełną odpowiedzialność za koszty wynikające z zawinionego lub wynikającego z niedbalstwa braku 

przekazania tejże informacji. 

 28. Pojazd posiada ubezpieczenie OC. 

 29. Istnieje limit przejechanych kilometrów w ilości 300 km przypadający na każdą dobę użyczenia pojazdu. Każdy dodatkowy 

kilometr będzie się wiązał z dodatkową opłatą w wysokości 40 euro centów pobieraną z kaucji.   

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. W związku z realizacją umowy dane Biorącego będą przetwarzane na zasadach określonych w Formularzu Zgłoszeniowym. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

4. Biorący oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy. 

 

 

…………………………………………………   …………………………………………………           ………………………………………………… 

Miejscowość, data podpisania umowy                                 Podpis Użyczającego Podpis Biorącego 

 

Stan techniczny zwracanego Pojazdu: 

      

 

 

      ………………………………………………… ………………………………………………… 

Data i godzina zwrotu Pojazdu Podpis Użyczającego Podpis Biorącego 

 

 

ANKIETA SATYSFAKCJI Z JAZDY TESTOWEJ 

Prosimy o ocenę jazdy testowej w skali 1-10, gdzie 1 oznacza ocenę maksymalnie negatywną, a 10 maksymalnie 

pozytywną: 

Łatwość prowadzenia motocykla:   

Przyspieszenie motocykla:  

Ergonomia motocykla i wygoda jazdy:  

Na ile, w skali od 1 10, jestem gotowy do zakupu motocykla, który właśnie testowałem?  
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Zgodnie z przepisami niniejszym informuję, iż: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOTO-KOM Sp. z o.o. (dalej „ MOTO-KOM”) z adresem w Płocku, ul. 

Wyszogrodzka 84B 09-402 Płock, adres email: ddymowski@gmail.com 

 Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Pani/Pana. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy użyczenia Pojazdu do jazdy testowej na zasadach określonych 

w Umowie, w związku z prawnym obowiązkiem przetwarzania danych, które jest niezbędne do wykonania Umowy. 

 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy oraz współpracownicy MOTO-KOM oraz inne podmioty, którym 

dane osobowe będą przekazane na podstawie Pani/Pana polecenia. 

 Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przetwarzanych przez MOTO-KOM 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy, nie dłużej niż do czasu upłynięcia obowiązkowego 

okresu ich przechowywania wynikającego z przepisu prawa, w szczególności w zakresie terminów przedawnienia oraz archiwizacji.  

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych; 

 Z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko 

przetwarzaniu danych. 

 W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy. 

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i prawidłowej realizacji umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług na podstawie Umowy. 

 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z udzieloną informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych 

 

 

………………………………………            …………………………………………                                           ……………………………………… 

Miejscowość, data podpisania umowy                                 Podpis Użyczającego Podpis Biorącego 

 

 

Ponadto wyrażam zgodę na: 

□ na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu marketingu i promocji produktów i usług podmiotów świadczących usługi 

powiązane z produktami i usługami MOTO-KOM, w tym usług finansowych, ubezpieczeniowych, sprzedaży części i akcesoriów; 

□ otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach MOTO-KOM i podmiotów świadczących usługi powiązane z 

produktami MOTO-KOM za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

 

 

………………………………………            …………………………………………                                                ……………………………………… 

Miejscowość, data podpisania umowy                                 Podpis Użyczającego Podpis Biorącego 


