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UMOWA WYPOŻYCZENIA / PROTOKÓŁ WYDANIA / ZWROTU 

 

 

Zawarta w dniu ….......................... pomiędzy firmą Norauto Polska Sp.  z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027520, o kapitale zakładowym 28.250.000,00 zł, 

NIP 526-10-35-247, tel.22-515 10 02, www.norauto.pl, a  

 

WYPOŻYCZAJĄCYM  

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Numer dowodu osobistego: ………………………………………………………………………………………… 

 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Numer PESEL: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Email: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Numer i rodzaj dodatkowego dokumentu: ……………………………………………………………………. 

  

Przedmiotem wypożyczenia jest Box dachowy Norauto : 
 

Model: Bermude 4100 

TYP: Średnie 

Marka: Norauto 

Model: BOX DACHOWY NORAUTO BERMUDE 4100 

 
 

Pojemność: 410 l 

Maksymalne dop. Obciążenie: 75 kg 

Kolor: czarny 

Wymiary:173 cm x 42 cm x 73 cm 

 

Cena wypożyczenia : 

Cena  -> 20 zł / dzień 

Powyżej 8 dni -> 15zł / dzień 

kaucja stała 300zł 

http://www.norauto.pl/
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Model: Bermude 4500 

TYP: Średnie 

Marka: Norauto 

Model: BOX DACHOWY NORAUTO BERMUDE 4500 

 
 

Pojemność: 450 l 

Maksymalne dop. Obciążenie: 75 kg 

Kolor: czarny 

Wymiary:187 cm x 42 cm x 77 cm 

 

Cena wypożyczenia : 

Cena  -> 25 zł / dzień 

Powyżej 8 dni -> 20 zł / dzień 

kaucja stała 300zł 

 

 

Model: Belki Dachowe na relingi Titan 300 

 

 

 
 

Cena wypożyczenia : 

15zł/ za dzień, minimalnie 3 dni 

0 zł jeśli jest wypożyczany z belkami kufer 

kaucja stała 100zł 
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Warunki wypożyczenia:  

1. Model kufra: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Data wypożyczenia: …................................................................................................. 

3. Data zwrotu (do godz. 19.00): ……………………………………………………………………………………………………. 

4. Dzienna stawka za wypożyczenie: ……………………………………………………………………………………………… 

5. Ilość dni (liczona włącznie z datą wypożyczenia i zwrotu): ………………………………………………………. 

6. Kwota kaucji: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Do zapłaty: …..............................................................................................................  

8. Uwagi odnośnie stanu technicznego wypożyczanego kufra/ belek dachowych: 

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

9. Uwagi odnośnie stanu technicznego zwracanego kufra / belek dachowych:  

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

10. Zwrot kaucji nastąpi po zwróceniu w stanie nieuszkodzonym i niezabrudzonym sprzętu 

będącego przedmiotem wypożyczenia, zgodnie z Regulaminem.  

11. Warunkiem wypożyczenia jest sporządzenie protokołu wydania i jego podpisanie przez 

Klienta, zgodnie z Regulaminem. Klient zobowiązany jest przed wypożyczeniem zapoznać się ze 

stanem technicznym i estetycznym wypożyczanego sprzętu oraz zgłosić wszelkie 

nieprawidłowości Wypożyczającemu, w celu wypożyczenia innego kufra lub wskazania 

nieprawidłowości w protokole wydania.  

12. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu 

Wypożyczający zobowiązuje się pokryć pełne koszty odkupienia sprzętu według aktualnych cen 

rynkowych, lub też pełne koszty jego naprawy na podstawie rachunku przedstawionego przez 

Wynajmującego. 

13. Za zwrot po uzgodnionym terminie Wypożyczający uiszcza opłatę w wysokości podwójnej 

stawki dziennej za każdy dzień opóźnienia. 

14. Sprzęt należy zwrócić czysty. Za zwrot zabrudzonego asortymentu firma Norauto Polska 

potrąci z kaucji koszt czyszczenia (od 20 do 50 zł, w zależności od stopnia zabrudzenia). 

 

 
Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Norauto Polska z 

siedzibą w Warszawie, adres: Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, tel.: 22 515 10 02, e-mail: 
sklep@norauto.pl . Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy wypożyczenia 
towaru oraz/lub wykonanej usługi. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji tego celu. 
Mają Państwo prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz do ich poprawiania. (Czytaj dalej) 
http://www.norauto.pl/rodo  
 
 

Zapoznałem się i akceptuję regulamin wypożyczalni 
 
 
 

 ______________________________                                                 ___________________________ 
       Podpis pracownika Norauto                                                            Data i podpis Wypożyczającego 

 

mailto:sklep@norauto.pl
http://www.norauto.pl/rodo

