UMOWA NAJMU POJAZDU
Zawarta w dniu .................................... w .........BRZESKU pomiędzy ...............................................
zamieszkałym(ą) w ..............................................................przy ul.
........................................................................................... legitymującym(ą) się dowodem osobistym nr
…............................ zwanym dalej Najemcą
a .....Robert Put.... zamieszkałym(ą) w .............BRZESKU.............................przy ul.
.......................................................................................... legitymującym(ą) się dowodem osobistym
nr …................................................... zwanym dalej Wynajmującym, .
§1
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu
………..RENAULT TRAFIC................
nr rejestracyjny .............................
nr VIN............................................
wyposażenie auta ujęto na dodatkowej liście.
2. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy pojazd opisany w pkt. 1, na w/w umowy oraz zdjęć pojazdu
zrobionych w monecie przekazania samochodu Wynajmującemu
Stan licznika kilometrów w dniu przekazania wynosi ...................................
§2
1. Do obowiązków Najemcy należy:
a) korzystanie z pojazdu zgodnie z zasadami eksploatacji,
b) zakaz oddawania pojazdu innym osobom, kierowcą może być tylko najemca
c) zakaz ciągnięcia przyczep, przeładowywania pojazdu
d) zakaz palenia papierosów w pojeździe
e) pojazd wydawany jest czysty z pełnym zbiornikiem paliwa, należy zwrócić w takim samym stanie
f) zakazuje się przekraczania prędkości ponad 140 km/h (auto posiada GPS) w przypadku przekraczania
W/W prędkości zostanie pobrana kara umowna w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych)
g) zwrot po zakończeniu najmu pojazdu w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z prawidłowej
eksploatacji pojazdu,
............................................................................................ (określić ewentualnie inne obowiązki)
2. Wynajmującego oświadcza że pojazd ma ważny przegląd techniczny oraz ubezpieczenie
pojazdu z tytułu OC, AC , Assistance oraz NW,
W przypadku wystąpienia szkody na pojeździe lub potrzeby skorzystania z pomocy assistance w
pierwszej kolejności należy powiadomić wynajmującego!

§3
Strony ustalają opłata za wynajęty pojazd w kwocie ........................................... PLN
(słownie:
...................................................................................................................................................),
która została zapłacony gotówką przez Najemcę w dniu wydania pojazdu.
§4
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i w tym dniu nastąpiło wydanie pojazdu
od dnia ..........................godz ......... ….....do dnia ..............................godz …...................
Przez cały okres najmu pojazd można przejechać określoną liczbę kilometrów max …........ …….km
Każdy dodatkowy km ponad określony w umowie będzie płatny dodatkowo w kwocie 1 km = 50 gr
W momencie przekazania samochody Wynajmujący wpłaca kaucję gwarancyjna w kwocie........................zł
(słownie………………………………………………………………………………………………… zł)
Kaucja pobierana jest na poczet uszkodzeń pojazdu, zniszczenia opony itp lub innych dodatkowych skód na
pojeździe które nie są objęte ubezpieczeniem.
Najemca ponosi koszty w przypadku uszkodzeń na pojeździe ( udział własny w pokryciu szkody) do
wysokości......................zł (słownie..................................................................................................zł.)
§5
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 3 dniowym okresem wypowiedzenia.
2. Wynajmującemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w razie naruszenia przez
Najemcę obowiązków określonych w § 2 ust. 1 i § 6 umowy.
§6
Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego oddać pojazdu do bezpłatnego używania albo w
podnajem osobie trzeciej.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w
szczególności art. 659 do 679 K.c.
§8
Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYNAJMUJĄCY:

......................................................

NAJEMCA:

……………….……………………………………

