
ANKIETA (zaznaczyć poprawną odpowiedź)

1. Czy jesteś obecnie właścicielem motocykla?  Tak  Nie

1a. Jeśli TAK, to jaki to motocykl?       Rok produkcji      

2. Jakiego rodzaju motocykle Cię interesują:

 Supersport  Sportowo-turystyczne  Street  Chopper

 Off-road  Skutery maxi  Skutery 50 cm³ 

3. Ile lat posiadasz prawo jazdy kategorii A?      

4. Czy w ciągu najbliższego roku masz zamiar kupić motocykl?  Tak  Nie

4a. Jeśli TAK, to:  Nowy  Używany

5. Czy interesują Cię oryginalne akcesoria Yamaha?  Tak  Nie

UMOWA UŻYCZENIA POJAZDU DO JAZDY TESTOWEJ

YAMAHA MOTOR MIDDLE EUROPE B.V.  z siedzibą w Schiphol-Rijk, 
Holandia,  Koolhovenlaan 101, 1119NC Schiphol-Rijk,  działającą przez 
YAMAHA MOTOR MIDDLE EUROPE B.V. (Sp. z o.o.) – ODDZIAŁ W 
POLSCE, z siedzibą w Warszawie, 02-486, ul. Aleje Jerozolimskie 212 , 
wpisanym  do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS  0000317805, 
REGON: 141650639, NIP: 1070012351,zwaną w dalszej części umowy 
Użyczającym, 

reprezentowanym przez Stanisława Radwańskiego

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:                           Model / Typ: 

VIN: Nr rejestracyjny: 

zwany w dalszym ciągu umowy Pojazdem

Z Pojazdem wydano:  kluczyki dowód rejestracyjny dowód ubezpieczenia

2. Stan techniczny wydawanego Pojazdu:

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, 

skuterów  i  czterokołowców  (quadów)  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  i  czterokołowców  (quadów)  Yamaha,  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  poleceń  instruktora, 
używania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i zachowania szczególnej ostrożności w czasie użytkowania użyczonego 
Pojazdu.
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.
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5. 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.
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.

7. 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.
8. 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. 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. 
9. Biorący ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z prowadzeniem 
Pojazdu.
10. Biorący upoważnia  Użyczającego do  scedowania  na zakład  ubezpieczeń roszczeń  określonych w ust.  11  w celu 
umożliwienia dochodzenia tych roszczeń.

11. Biorący  zobowiązuje  się  do  naprawienia  ewentualnych  szkód  w  pojeździe  wynikających  z  użyczenia  Pojazdu  w 

wysokości 10% wartości odszkodowania, przy czym nie mniej niż 1000 zł netto.
§ 4. Postanowienia końcowe

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

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

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

Miejscowość, data podpisania umowy

………………………………………………… …………………………………………………
Podpis Użyczającego Podpis Biorącego

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Yamaha Motor Middle 
Europe B.V. (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce (dalej jako „YMME Oddział”), autoryzowanych dealerów YMME Oddział lub podmiot 
któremu YMME Oddział może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz na udostępnianie moich danych 
osobowych partnerom handlowym,  dealerom i  stacjom serwisowym YMME Oddział  wyłącznie  w celach  marketingowych, 
handlowych i serwisowych związanych z działalnością YMME Oddział.
Wyrażam również zgodę na otrzymywanie od YMME Oddział informacji o charakterze handlowym i reklamowym, w tym za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz obowiązującym w YMME Oddział Regulaminem świadczenia usług drogą 
elektroniczną. 
Jednocześnie potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania, które należy zgłaszać na adres YMME Oddział, ul. Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa.

…………………………………………………
Miejscowość, data Podpis

Stan techniczny zwracanego pojazdu:

     

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

Data i godzina zwrotu pojazdu Podpis Użyczającego Podpis Biorącego
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