Załącznik nr 2 do regulaminu vol. 1 PSM

UMOWA UŻYCZENIA MOTOCYKLA
NA POTRZEBY EGZAMINU PAŃSTWOWEGO
NA PRAWO JAZDY KAT. ….

zawarta w Przemyślu w dniu ……..…………….. między:
Waldemarem Strawińskim oraz Andrzejem Ścibiwołk, będącymi wspólnikami Spółki Cywilnej
o nazwie:
„Przemyska Szkoła Motocyklowa” Waldemar Strawiński, Andrzej Ścibiwołk Spółka Cywilna z siedzibą przy
ul. Gen. Sikorskiego 9A/3, 37-700 Przemyśl
zwaną dalej „Użyczającym”,
a

………….……………………………………….………………………………………………………………………………

zamieszkałym …………………………………………………………………….…………………………………………………….
telefon kontaktowy: ……………………………………………………………….…………………………………………………...
numer Prawa Jazdy …………….………………………………… numer druku: ………..……………….…………….………….
wydany przez. ………………………………………………………………………………….……………………………………….
zwanym dalej „Użytkownikiem”.
Na podstawie art. 53 ust. 4a Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2014r., poz. 600 ze zm.)
Użyczający przekazuje w użytkowanie Użytkownikowi na czas trwania praktycznej części egzaminu państwowego
w zakresie kategorii prawa jazdy ……………….….., motocykl Marki …………………...….. Model …………………..…….
Nr rejestracyjny ………………………………….……….……., Numer VIN .……………………..………………………………
Od dnia …………………….…….. godzina ………………………….. na czas trwania egzaminu państwowego nie dłużej
jednak niż do dnia ……………………….. godzina …………..………..………..
1. Użyczający oświadcza, że użyczany pojazd spełnia wymagania pojazdu przystosowanego do przeprowadzania
egzaminów państwowych, zgodnie z treścią przepisu art. 24 ustawy o kierujących pojazdami.
2. Użytkownik zobowiązuje się prowadzić pojazd osobiście.
3. Użytkownik nie ma prawa bez specjalnej, pisemnej zgody Użyczającego wykorzystywać przekazanego pojazdu
w innym celu niż określony w umowie.
4. Użytkownik ma obowiązek zwrotu pojazdu Użyczającemu na każde jego wezwanie i w niepogorszonym stanie.
5. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszystkie szkody w pojeździe powstałe w czasie użytkowania pojazdu, w tym
za szkody w pojeździe powstałe w czasie dysponowania pojazdem przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Przemyślu, w związku z egzaminem prowadzonym na podstawie niniejszej umowy.

6. Użyczający nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na
Użytkownika w czasie użytkowania przez niego pojazdu. W przypadku naruszenia przepisów o których mowa,
Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kar pieniężnych i złożenia stosownych zeznań lub wyjaśnień.
7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Użyczającego oraz odpowiednie organy (także pisemnie)
o każdym wypadku drogowym powstającym w związku z korzystaniem z pojazdu, niezależnie od tego po czyjej
stronie leży wina.
8. Użyczający pokrywa koszty ubezpieczenia pojazdu (OC) .
9. Wszelkie szkody nieobjęte OC m.in. polegające na odbiegającym od naturalnego zużyciu pojazdu, lub
wynikające z kradzieży (kradzież pojazdu z dokumentami i kluczykami) pokrywa Użytkownik.
10. Użyczający pokrywa bieżące koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem motocykla (np. paliwa).
11. Użytkownik zobowiązuje się ponadto użytkować i obsługiwać motocykl zgodnie ze wytycznymi producenta zaś
w razie potrzeby wszelkie naprawy powypadkowe wykonać u autoryzowanego Dealera oraz ponieść koszty
napraw powypadkowych nieobjętych OC.
12. Ewentualne koszty związane z umową użyczenia ponosi Użytkownik.
13. Użyczający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia stanu technicznego pojazdu przed i po jeździe
egzaminacyjnej. Koszty naprawy uszkodzeń spowodowanych nieumiejętną jazdą, niezgodną z techniką
prowadzenia pojazdu pokrywa Użytkownik.
14. Użyczający zobowiązuje się do przygotowania motocykla pod względem technicznym, a także do podstawienia
motocykla do Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Kierowców w Przemyślu, przy ul. Topolowej 7, 37-700 Przemyśl
w dniu …………………..….…… na godzinę ……………………………..
15. Użytkownik zobowiązuje się do oddania motocykla po zakończeniu egzaminu Państwowego
w miejscu określonym w pkt. 14 po zakończeniu egzaminu nie później jednak niż ………………………… godz.
………………………………….
16. Użytkownik wpłaca niezwrotną kaucję wysokości …………………………………….….. (słownie
……………………………………………. złotych) na poczet kosztów przygotowania i dostarczenia użytkownikowi
pojazdu.
17. W przypadku gdy pojazd nie zostanie zwrócony w wyznaczonym terminie Użytkownik zapłaci 200 zł. (słownie:
dwieście złotych) za każdą rozpoczętą godzinę.
18. W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umową stosuje się właściwe przepisy kodeksu cywilnego.
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