Umowa najmu pojazdu
Zawarta w …………………….…….. w dniu……………………..…. pomiędzy firmą :
RO-CAR Robert Kralski
44-105 GLIWICE
NIP 6311887563
Zwanym w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM
A
……………………………………………………………………………………………..
zamieszkałym w ………………………….……. Przy ul. ………………………………..
Legitymującym się dowodem osobistym …………………………………………………
Prawo jazdy seria i numer …………………………………………………………………
Zwanym w dalszej części umowy NAJEMCĄ
Pkt. 1
Przedmiotem najmu jest samochód marki Fiat Ducato
O numerze rejestracyjnym ….....................................
Pkt. 2
Wynajmujący oddaje w najem Najemcy opisany w pkt. 1 samochód na okres :
Od dnia ……………………….…………. Godzina ………………………………………
Do dnia ……………….…………………. Godzina ………………………………………
Pkt. 3
Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i
zasadami eksploatacji tego typu przedmiotu na terenie Polski
Pkt. 4
Przedmiot najmu nie może być bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie, używany
przez osoby inne niż Najemca, oddany w podnajem lub użyczany

Pkt. 5
Wydanie samochodu nastąpi w …………………………………… i jego zwrot po upływie
okresu najmu także w ………………………….. wraz z dokumentami pojazdu :
- dowodem rejestracyjnym
- dowodem ubezpieczenia polisą OC
Pkt. 6
Wynajmujący oświadcza, że samochód będący przedmiotem najmu jest ubezpieczony w
zakresie OC, oraz posiada ważny przegląd techniczny.
Pkt. 7
Strony ustalają, że czynsz najmu wynosi ……………………. Za każdą dobę najmu i za okres
najmu samochodu wyniesie …………………………………..…….. zł
Słownie ………………………………………………………..…… zł
Kaucja zwrotna : …………………………………………………….zł
Słownie : ……………………………………………………………….zł
Płatność z góry przy wydaniu Najemcy samochodu
- dopłata 100zł za oddanie brudnego pojazdu
W przypadku przekroczenia czasu obowiązują następujące dopłaty :
1h - 50zł
2-3h – 70zł
4-5h – 100zł
powyżej 5h = doba
W przypadku przekroczenia czasu wypożyczenia oraz nie przedłużenia umowy w
określonym terminie, Wypożyczający nalicza karę w wysokości 350zł brutto za każdą
rozpoczętą dobę
Pkt. 8

Ponadto Najemca wpłaca kaucję ……...................zł która podlegać będzie zwrotowi przy
oddaniu auta
Pkt. 9
Najemca zobowiązany jest do porozumiewania się z Wynajmującym w przypadku zaistnienia
kolizji i innych nieprzewidzianych zdarzeń. W przypadku kolizji należy bezwarunkowo
zawiadomić policję i sporządzić protokół powypadkowy
Tel. 793-234-334 , 795-163-211 e-mail robert.kralski@op.pl
Pkt. 10
Najemca przyjmuje odpowiedzialność materialną za szkody w przedmiocie najmu, zaistniałe
z jego winy
Pkt. 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
Pkt. 12
W sprawach nieregulowanych umową oraz szczególnymi warunkami najmu samochodu,
zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego
Pkt. 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron
Załącznikami do niniejszej umowy są :
-kserokopie dowodów osobistych lub paszportów oraz praw jazdy osób uprawnionych do
kierowania samochodem
Pkt. 14
Wynajmujący oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem wypożyczalni oraz akceptuje jego
warunki

……………………………………….
Podpis Najemcy

…………………………………………
Podpis Wynajmującego

