Usługa (właściwe zaznaczyć⌧)

Wynajmujący:

Wyścigowa Przygoda
1. Carrera Cars Team S.C.
Dariusz i Wioleta Krupa
62-040 Puszczykowo, ul. Gołębia 4D
Tel. 607 444 911, 606 333 557
NIP 6342781699, REGON 241925530
Najemca:

Szybki Prezent

Samochód

(właściwe zaznaczyć⌧)

Porsche 911 (991) GT3,

ver.
Nr. Rej: RSR 03991 VIN: WP0ZZZ99ZDS112318

Porsche 911 (997)

GT3

Porsche 911 (996)

GT3

Porsche 911 (993)

GT2

Exotic Test Drive (.........okr)

ver.
Nr. Rej:PZ007AE VIN: WP0AA29975S716470

Mini Test Drive (............okr)

ver.
Nr. Rej: RSR03911 VIN:WP0AA29912S623858

Super Taxi Drive (..........okr)
TOR......................(..........okr)

ver.
Nr. Rej: RSR07993 VIN:WP0AA2997WS320119

Porsche 911 Carrera RS 3.0
Książka hom. sam.wyścigowego VIN:9118200702

Imię i nazwisko: …………………………………………..

KIA pro_Ceed CUP
Nr. Rej: RSR04000 VIN:U5YFF23328L000236

PESEL: …………………………………………..

KIA pro_Ceed CUP
Nr. Rej: WE 1093P VIN:U5YFF23328L000048

Prawo jazdy, Dowód osobisty - Fotografia

KIA pro_Ceed CUP
Nr. Rej: RSR04004 VIN:U5YFF23328L000061

UMOWA NAJMU POJAZDU
§1
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem samochodu stanowiącego przedmiot najmu i że jest on wolny od wad mechanicznych i
prawnych.
2. Wynajmujący przekazuje najemcy samochód do realizacji usługi polegającej na jeździe na prawym fotelu lub za kierownicą pod opieką
instruktora po obiektach wyścigowych, w tym Torze „Poznań” wg. specyfikacji i harmonogramu właściwego dla danej usługi.
§2
Najemca oświadcza, że wykorzysta samochód w celu osobistego użytkowania.
§3
1. Wynajmujący oświadcza, że samochód posiada ważne ubezpieczenie OC, dowód rejestracyjny i jest w dobrym stanie technicznym.
2. Najemca oświadcza, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z powodu jego działań, a szczególnie w przypadku
zaistnienia z jego winy szkody w samochodzie podczas użytkowania go przez niego zobowiązuje się do pokrycia kosztów jej naprawy w
całości.
§4
Najemca nie ma prawa przekazać do użytkowania przedmiotu najmu innej osobie lub firmie ani też prawa podnajmu.
§5
Najemca oświadcza, że jest trzeźwy i w ciągu 24 godzin przed jazdą nie spożywał alkoholu pod żadną postacią jak również nie
przyjmował leków i substancji upośledzających moją zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.
§6
Odstąpienie od wynajmu lub zmiany terminu wynajmu mogą mieć miejsce jedynie do 7 dni włącznie poprzedzających datę wynajmu.
§7
Nie wykorzystanie przez Najemcę wynajętego samochodu nie stanowi podstawy do zwrotu wcześniej uiszczonego czynszu.
§8
Najemca oświadcza, że zawarł umowę najmu samochodu, zgodnie z warunkami umowy oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Wynajmującego w zakresie realizacji niniejszej umowy.
§9
Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy, a także w treści oświadczenia Uczestnika dla swojej ważności wymagają zachowania formy
pisemnej.
§10
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają bezpośrednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory
wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przed właściwym rzeczowo sądem dla siedziby wynajmującego.
§12
Oświadczenie: Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że biorę udział w szkoleniu oraz szybkich przejazdach na obiekcie sportowym na
własną odpowiedzialność i tym samym zrzekam się wszelkich roszczeń wobec organizatora jazd. Zobowiązuję się do bezpiecznej jazdy ze
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa innych osób znajdujących się na terenie obiektu. Odpowiadam również za szkody umyślnie
i nieumyślnie wyrządzone tym osobom lub ich mieniu powstałe w wyniku mojej obecności na obiekcie. Zobowiązuję się w szczególności
do pokrycia kosztów naprawy samochodów oraz uszkodzeń infrastruktury toru, które powstaną z mojej winy. Powyższe oświadczenie
podpisuję świadomy niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia podczas przejazdów na terenie prób sportowych i Toru „Poznań”.

Data:
……………………………….…

Podpis Wynajmującego (Carrera Cars Team):
…………………………………….

Podpis Najemcy:
…………………………………….

