G.K.P. Komunalac d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 41412434130, koje zastupa
Predsjednica Uprave Maja Hleb, dipl. oec. (u daljnjem tekstu: Posuditelj)
i
________________________________, ___________________________________(adresa),
OIB:_____________________, mobitel:________________(u daljnjem tekstu: Posudovnik),

zaključili su:
UGOVOR O POSUDBI BICIKLA br. ____/
Uvodna odredba
Članak 1.
Temeljem posebnog Ugovora broj 1/14. sklopljenog dana 19.09.2014. godine između G.K.P.
Komunalac d.o.o. Koprivnica i Grada Koprivnice, G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
ovlašten je davati u posudbu bicikle iz BicKo sustava koji su u vlasništvu Grada Koprivnice, a
sukladno uvjetima posudbe određenim Općim uvjetima korištenja BicKo usluge (u daljnjem
tekstu: Opći uvjeti), koji su sastavni dio ovog Ugovora.
Predmet ugovora
Članak 2.
Potpisom ovog Ugovora Posudovnik stječe pravo na besplatnu posudbu bicikla iz sustava
BicKo čiji je vlasnik Grad Koprivnica te u tu svrhu prima jednokratni kod za korištenje bicikla.
Primjena Općih uvjeta
Članak 3.
Na prava i obveze ugovornih strana primjenjuju se Opći uvjeti koji čine sastavni dio ovog
Ugovora o posudbi.
Potpisom ovoga Ugovora Posudovnik izričito izjavljuje da je prije sklapanja ovog Ugovora
upoznat sa svim odredbama Općih uvjeta, te je suglasan s njihovom primjenom na ovaj Ugovor.
Opći uvjeti dostupni su Posudovniku na internet stranici i u poslovnim prostorijama Posuditelja
u Koprivnici, Mosna ulica 15, te na internet stranici www.bicko.bike.
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Pravo korištenja bicikla
Članak 4.
Posudovnik se obvezuje da će isključivo on osobno koristiti bicikl u skladu sa Općim uvjetima
BicKo usluge i da ga neće davati u podposudbu, najam ili na korištenje trećim osobama te da
na njemu neće prevoziti druge osobe.
Trajanje ugovora
Članak 5.
Ovaj Ugovor sklapa se na određeno vrijeme od _________ 201_. do 30.9.2015. godine .
Završne odredbe
Članak 6.
U slučaju spora, koji ugovorne strane ne bi mogle razriješiti sporazumno, nadležan je Općinski
sud u Koprivnici.
Članak 7.
Ovaj Ugovor sastavljen je u dva (2) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po jedan (1) primjerak.

U Koprivnici,_______201__. godine

Posuditelj:

Posudovnik:

__________________________

_____________________________
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