ANKIETA (zaznaczyć poprawną odpowiedź)
1. Czy jesteś obecnie właścicielem motocykla?

Tak

1a. Jeśli TAK, to jaki to motocykl?

Nie

Rok produkcji

2. Jakiego rodzaju motocykle Cię interesują:
Supersport

Sportowo-turystyczne

Street

Off-road

Skutery maxi

Skutery 50 cm³

Choppery

3. Ile lat posiadasz prawo jazdy kategorii A?
4. Czy w ciągu najbliższego roku masz zamiar kupić motocykl?
4a. Jeśli TAK, to:

Tak

Nie

Nowy

Używany

5. Czy interesują Cię oryginalne akcesoria Yamaha?

Tak

Nie

UMOWA UŻYCZENIA POJAZDU DO JAZDY TESTOWEJ
zawarta pomiędzy:
Motofiesta.eu
Damian Dymowski
crta Moraira – Calpe 219 local 1
03724 Moraira, Teulada
NIF: Y5295226L
zwanym w dalszej części umowy Użyczającym. Osoba reprezentująca Tomasz Trautman
a
Imiona:
Nazwisko:
Płeć:

kobieta

mężczyzna

Adres:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Pesel:
Dowód osobisty nr:
wydany przez:
Tel. prywatny:
E-mail:
Prawo jazdy kategorii:
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:
VIN:

Nr rejestracyjny:

zwany w dalszym ciągu umowy Pojazdem
Z Pojazdem wydano:

✘ kluczyki

✘ dowód rejestracyjny

✘ dowód ubezpieczenia

2. Stan techniczny wydawanego Pojazdu:
BEZ UWAG
3. Okres użyczenia: (data i godzina)
Od:

do:
§2. Czas trwania umowy

1.

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. Biorącym może być tylko
osoba pełnoletnia, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje zdolność prawna, w szczególności osobowe spółki prawa
handlowego. Kierowca musi posiadać i udokumentować ważne w całym okresie testów motocykla uprawnienia do
kierowania pojazdem oraz ważne , działające na terenie Unii Europejskiej ubezpieczenie NNW oraz OC kierowcy
pojazdu oraz pasażera, które zwalnia Użyczającego od odpowiedzialności wobec wszelkich roszczeń. Potwierdzenie
zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia, Biorący potwierdza złożonym poniżej podpisem.
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a) celem potwierdzenia tożsamości kierowcy oraz jego uprawnień do kierowania Pojazdem wymagane jest
przedstawienie w oryginale ważnego prawa jazdy oraz jednego z dwóch ze wskazanych dokumentów(dowód osobisty
lub paszport).
b) Użyczający udostępnia Pojazd do oględzin przed wydaniem. Biorący ma obowiązek zapoznać się ze stanem
technicznym Pojazdu i we własnym zakresie ocenić zdolność Pojazdu do poruszania się. Biorący porusza się
Pojazdem wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Przy wydaniu Pojazdu sporządzony zostanie protokół który określa
stan Pojazdu w chwili przekazania go Biorącemu. W przypadku odmowy lub niemożności podpisana protokołu przez
Biorącego uważa się że stan techniczny Pojazdu jest zgodny z opisem podanym przez Użyczającego.
c) Biorący zobowiązany jest do korzystania z Pojazdu zgodnie z przeznaczeniem w sposób określony w instrukcji
obsługi z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji Pojazdu. A w szczególności do:
- zabezpieczania Pojazdu przed kradzieżą
- pozostawiania Pojazdu wyłącznie na parkingach strzeżonych lub miejscach monitorowanych
- wykonywania kontroli sprawności oświetlenia
- kontroli ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia
- przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego
2. Pojazd nie może być podnajmowany, użyczany jak i oddany w posiadanie jakimkolwiek osobom trzecim.
3. W razie awarii Pojazdu Biorący zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Użyczającego i postępować
zgodnie z jego zaleceniami.
4. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy odpowiedzialność ponosi Biorący.
5. Biorący wyraża zgodę na udostępnienie jego danych organom bezpieczeństwa, tj. policji oraz innym służbom
mającym uprawnienia do legitymowania lub kontroli pojazdu.
6. Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe a także za straty
spowodowane wadą mechaniczną Pojazdu czy też jego wyposażenia.
7. Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane awarią Pojazdu wynikającą z
nieprawidłowej obsługi Pojazdu, nieprawidłową techniką jazdy Pojazdem lub nie zachowania zasad bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.
8. Biorący potwierdza, że został mu udzielony instruktaż użytkowania Pojazdów mechanicznych, w tym motocykli,
skuterów Yamaha, który w pełni rozumie i do którego będzie się stosował w trakcie użytkowania Pojazdu. Biorący z
pełną
świadomością
ryzyka
wynikającego
z
używania
pojazdów
mechanicznych,
w tym motocykli, skuterów Yamaha, zobowiązuje się do przestrzegania poleceń instruktora, używania Pojazdu
zgodnie z jego przeznaczeniem i zachowania szczególnej ostrożności w czasie użytkowania użyczonego Pojazdu.
9. Biorący oświadcza, że nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających ani leków
mogących pogorszyć jego zdolność do kierowania pojazdami mechanicznymi.
10. Biorący osobiście odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym.
11. W razie nieszczęśliwych wypadków zaistniałych z 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.
12. 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.
13. Biorący zobowiązuje się do zapoznania się i do przestrzegania ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia
Pojazdu oraz ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania przez Biorącego.
14. Biorący ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości użyczonego Pojazdu
powstałe w czasie trwania umowy, a nie objęte ochroną określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
15. Biorący ponosi w stosunku do Użyczającego odpowiedzialność za niedopełnienie lub nienależyte dopełnienie
obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia i jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów i
strat 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.
16. Biorący ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku
z prowadzeniem Pojazdu.
17. Biorący upoważnia Użyczającego do scedowania na zakład ubezpieczeń roszczeń określonych w ust. 17 w celu
umożliwienia dochodzenia tych roszczeń.
18. Biorący zobowiązuje się do naprawienia ewentualnych szkód w pojeździe wynikających z użyczenia Pojazdu w
wysokości 10% wartości odszkodowania, przy czym nie mniej niż 500 (pięćset) euro netto:
a) przy zawarciu umowy wymaga się od Biorącego wpłaty kaucji w wysokości 500 euro. Kaucja stanowi finansowe
zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Użyczającego wobec Biorącego i przeznaczona jest na rekompensatę ewentualnej
szkody. Kaucja może być wpłacona w dwóch różnych formach: gotówką i przelewem na konto.
b) jeżeli nie wystąpią podstawy do zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona zwrócona biorącemu w kwocie
nominalnej bez odsetek w gotówce, płatne na miejscu, w dniu zwrotu pojazdu.
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c) w przypadku konieczności zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona rozliczona w terminie najpóźniej 30 dni od
daty zwrotu Pojazdu.

1.

2.
3.

4.

§ 4. Zwrot pojazdu
Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu w określonym umową terminie w stanie technicznym jak w chwili
wydania go Biorącemu. Czystego oraz zatankowanego do pełna z przekazanym wyposażeniem dodatkowym. Jeżeli
Biorący nie zwróci Pojazdu w terminie do 12 godzin po terminie wskazanym w umowie i nie skontaktuje się z
Użyczającym, Użyczający poinformuje organy ścigania o uzasadnionym podejrzeniu kradzieży Pojazdu.
W przypadku gdy Biorący zwróci Użyczającemu Pojazd przed terminem określonym w umowie, Biorącemu nie
przysługuje żadna rekompensata za niewykorzystany czas określony w umowie.
Jeżeli z rożnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu zdawczego w momencie zwrotu Pojazdu w
szczególności gdy Pojazd jest brudny lub oddany 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 opisem podanym przez Użyczającego w dacie nieprawidłowego zwrotu Pojazdu.
Użyczający wykona szczegółowe oględziny w autoryzowanym serwisie, celem weryfikacji uszkodzeń ukrytych
powstałych w trakcie używania Pojazdu przez Biorącego w szczególności nie widocznych lub trudnych do ujawnienia
w trakcie oględzin opisanych w dziale §4. Zwrot pojazdu, pkt 3. Protokół z oględzin szczegółowych zostanie
dostarczony Biorącemu w terminie 30 dni od daty zdania pojazdu pocztą elektryczną. Biorący wyraża zgodę na
obciążenie go kosztami ewentualnych napraw i zobowiązuje się je pokryć w terminie wyznaczonym przez
Użyczającego.

§ 5. Uszkodzenia lub utrata pojazdu
1. Użyczający zapewnia dobry stan techniczny pojazdu w chwili jego wydania.
2. Pojazd posiada:
- ubezpieczenie AC, OC, NNW
3. W każdym przypadku kolizji drogowej albo wypadku Biorący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia
Użyczającego o zaistniałym zdarzeniu na drodze a także do wezwania policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania
danych sprawcy i jego polisy OC. W przypadku kolizji drogowej lub wypadku Biorący ma obowiązek zabezpieczyć
pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.
4. 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.
5. W przypadku kradzieży Pojazdu, Biorący powinien niezwłocznie, tj. w przeciągu 1 godziny od zauważenia tego
zdarzenia poinformować o tym fakcie Użyczającego oraz niezwłocznie zwrócić Użyczającemu kluczyki i dokumenty od
pojazdu. W przeciwnym razie Biorący zostanie obciążony kwotą stanowiącą równowartość rynkową użyczonego
Pojazdu.
6. Biorący zobowiązany jest współpracować z Użyczającym w procesie likwidacji szkody i ewentualnym procesie
sądowym w szczególności informować go o przebiegu postępowania likwidacyjnego oraz dostarczyć dokumenty
oświadczenia potwierdzające zasadność roszczeń kierowanych do ubezpieczyciela.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 6. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego RP.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Biorący oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy.
W przypadku przedstawienia fałszywych dokumentów dane personalne Biorącego mogą być przekazane przez
Użyczającego do Biura Informacji Gospodarczej celem dochodzenia należytych mu roszczeń.
Zapoznałem się z umową i regulaminami dostępnymi na stronie www.motofiesta.eu

Miejscowość, data podpisania umowy

…………………………………………………

Podpis Użyczającego

…………………………………………………

Podpis Biorącego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej, obecnie i w przyszłości, przez Yamaha Motor
Europe N.V. (Spółka Akcyjna) – Oddział w Polsce (dalej „YME Oddział”) z siedzibą i adresem w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212, jako
administratora danych, w poniżej wskazanych celach:
Tak/Nie
udział jeździe testowej Yamaha;
Tak/Nie
Tak/Nie

marketing i promocja produktów i usług podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami i usługami YMME
Oddział, w tym usług finansowych, ubezpieczeniowych, sprzedaży części i akcesoriów;
przekazanie moich danych osobowych do podmiotów należących do sieci dealerskiej YME Oddział oraz ich przetwarzanie
przez te podmioty w celu marketingu produktów i usług tych podmiotów.
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Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. Swoje
dane podałem/am dobrowolnie.
Wyrażam zgodę na:
Tak/Nie
otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach YME Oddział i
podmiotów świadczących usługi
powiązane z produktami YME Oddział za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
…………………………………………………
Miejscowość, data
Podpis

Stan techniczny zwracanego pojazdu:
…………………………………………………
Data i godzina zwrotu pojazdu

Podpis Użyczającego

…………………………………………………
Podpis Biorącego
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