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Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe 4Sprint Karol Bala 
W. Witosa 9, 89-115 Mrocza 
NIP:558-183-77-87 
+48 791-232-922     trans4sprint@wp.pl 
 

 
UMOWA  

 

zawarta w dniu ………………….r. w ………………….pomiędzy: 

1. Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe 4Sprint Karol Bala W. Witosa 9, 89-115 Mrocza o 
numerze NIP:558-183-77-87, zwany dalej 4SPRINT, a: 
 
2. Organizatorem:...................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
o numerze NIP ............................................................................  
Reprezentowanym przez ……………………….................................,  zwanym dalej Zleceniodawcą. 
 

1 

Zleceniodawca zleca 4SPRINT przewóz ………………………………………………………………………………………....... 

Do następujących miejscowości:   ………………………………………………………………………………..…………………… 

Przewóz charakteryzuje się następującymi parametrami eksploatacyjnymi: 

a) czas trwania- termin: ………………………….………………………...……………………………………………………………….. 

b) autokar/autobus turystyczny marki ……………………………………............................................................ 

wyposażenie autokaru/autobusu: ……………………………………......……………………………………………………………. 

c) obsługa: ……………… uprawnionego/nych kierowców 

d) przewidywany przebieg kilometrów – ……………………………………………………………………………………………. 

e) godz. i miejsce podstawienia autokaru: ……........................................................................................ 
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1. 4SPRINT pokrywa następujące koszty eksploatacyjne: paliwo, opłaty drogowe. 

2. Zleceniodawca pokrywa następujące koszty eksploatacyjne: 

a) noclegi i wyżywienie dla kierowcy/kierowców 

b) opłaty parkingowe 
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Cena, którą Zleceniodawca płaci 4SPRINT została określona w oparciu o punkty 1 oraz 2 Umowy 
i wynosi: …………….…….. brutto (słownie: ………………………………………………………………………………..………….). 
 
Podana cena obejmuje podatek VAT w wysokości 8%. 

 

4 

Zleceniodawca dokonuje następującej zapłaty za usługę wymienioną w & 1 Umowy: 

I rata w wysokości ………………….……- ZŁ do dnia …………………….….. r. 

II rata w wysokości ……………………...- ZŁ do dnia …………………..…….. r. 
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1. Za wykonaną usługę 4SPRINT wystawia fakturę VAT. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania należności GOTÓWKĄ lub wskazany numer konta: 

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

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

3. Za nieterminowe regulowanie płatności naliczane będą odsetki za każdy dzień zwłoki w ustawowej 
wysokości. 
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Anulacja przewozu zgłoszona przez Zleceniodawcę po terminie, w którym podpisano niniejszą 
umowę powoduje, że Zleceniodawca ponosi koszt w wysokości ………………….…… ZŁ na rzecz 4SPRINT. 
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1. W przypadku, gdy przewóz osób jak w &1 po zawarciu umowy nie dojdzie do skutku z winy 
4SPRINT lub w przypadku przerwania podróży na skutek awarii autokaru z winy 4SPRINT i 
niemożności jej kontynuowania, 4SPRINT zobowiązuje się do usunięcia awarii w możliwie krótkim 
czasie lub do zapewnienia transportu zastępczego. 
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2. Reklamacje dotyczące, jakości usługi przewozowej należy zgłaszać w pierwszej kolejności kierowcy 
pojazdu bądź 4SPRINT niezwłocznie po zakończeniu realizacji usługi, ale nie później niż 14 dni od daty 
jej zakończenia. 
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Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
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Dane osobowe i ich przetwarzanie w celu realizacji zlecenia:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w związku z realizacją zgłoszenia. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i wysłania zapytania. Zostałem/am 
poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, 
żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo 
Transportowo Handlowe 4Sprint Karol Bala W.Witosa 9, 89-115 Mrocza NIP:558-183-77-87. 

 

 

4SPRINT                                                                                                              Zleceniodawca 

 

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

 

 

 

 

 


