UMOWA NAJMU SAMOCHODU
UMOWA NAJMU SAMOCHODU

zawarta w dniu ............... rok ........... w Gdańsku

pomiędzy: Firmą Usługi Motoryzacyjne reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Richert
zwanego w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM
a

Panią/Panem ......................................................................................................................................................
zamieszkałą/łym w .............................................................................................................................................
dowód osobisty nr ...................................................................

zwaną/nym w dalszej części umowy NAJEMCĄ.
§1
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego, rok produkcji .....................................,
nr rejestracyjny .......................... , numer identyfikacyjny pojazdu .........................................................................,

o wartości rynkowej na dzień zawarcia niniejszej umowy ......................................................................................

2. Samochód będący przedmiotem najmu jest w stanie technicznym ..................................................................
Stan techniczny przedmiotu najmu jest Najemcy znany.

§2
1. Wynajmujący oddaje do używania przedmiot najmu, o którym jest mowa w § 1 umowy, a najemca ów przedmiot
przyjmuje w najem.
2. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany przez Najemcę do użytku zgodnego z przeznaczeniem i parametrami
technicznymi przedmiotu najmu.
3. Najemcy nie wolno dokonywać zmiany przeznaczenia najętego przedmiotu najmu, w szczególności
dokonywać przebudowy i innych przeróbek.
4. Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania osobom trzecim bez
uprzedniej zgody Wynajmującego, wyrażonej w formie pisemnej.

§3
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia ................................. do dnia ................................... 2. Najemca
może przedłużyć niniejszą umowę w terminie jednego dnia przed terminem zwrotu przedmiotu

§4
1. Najemca potwierdza, że przedmiot najmu znajduje się w stanie przydatnym do umówionego użytku.

2. Wydanie przedmiotu najmu nastąpiło w dniu ............................................o godzinie ..................................... po
sprawdzeniu jego stanu technicznego.
§5
1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz najmu w kwocie ............................. za każdą dobę najmu
w/w samochodu, ewentualnie upoważnić Wynajmującego odrębnym pełnomocnictwem do odbioru czynszu od
ubezpieczyciela, łącznie z odszkodowaniem za zgłoszoną szkodę. W przypadku uzasadnionej odmowy wypłaty przez
ubezpieczyciela czynszu, w całości lub w części, Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu brakującą część
czynszu z własnych środków finansowych.
2. Doba jest liczona od godziny wydania Najemcy przedmiotu najmu.
3. Najemcę obciążają także inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu, w szczególności koszty zakupu paliwa
i inne bieżące koszty eksploatacyjne.
4. Ponadto najemca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z
prawidłowej, normalnej eksploatacji.
5. Po zakończeniu najmu strony wspólnie ustalają stan techniczny przedmiotu najmu, z opisem tego stanu w protokole
zdawczo-odbiorczym.
6. Przedmiot najmu jest ubezpieczony w zakresie AC. W przypadku powstania w przedmiocie najmu uszkodzeń wynikłych
z nieprawidłowej jego eksploatacji przez Najemcę, jeżeli koszt wynikłej stąd naprawy przekroczy wysokość odszkodowania
uzyskanego z tytułu szkody zgłoszonej z ubezpieczenia AC, Najemca zobowiązuje się pokryć różnicę między kosztami
niezbędnej naprawy a uzyskanym odszkodowaniem. W przypadku odmowy odszkodowania z AC Najemca zobowiązuje
się pokryć pełny koszt naprawy przedmiotu najmu.
7. W przypadku konieczności dokonania w przedmiocie najmu napraw uszkodzeń powstałych z winy Najemcy i
wynikających z nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu najmu, Najemca zobowiązuje się także do zapłaty na rzecz
Wynajmującego kwoty stanowiącej równowartość czynszu za okres technologicznie uzasadnionej naprawy przedmiotu
najmu, wedle takiej samej stawki, jak za wynajem. 8. Za zwrot brudnego samochodu dopłata wynosi 50,- zł.

§6
Wynajmującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
oddania przez Najemcę przedmiotu najmu do bezpłatnego użytkowania osobie trzeciej, bez pisemnej zgody
Wynajmującego;
podnajem przez Najemcę przedmiotu najmu bez zgody Wynajmującego;
używania przez Najemcę przedmiotu najmu niezgodnie z zasadami eksploatacji tego typu pojazdów oraz
niezgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny siedziby Wynajmującego

§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla najemcy i jednym dla
wynajmującego.
Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

NAJEMCA

WYNAJMUJĄCY

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

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

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY PRZEDMIOTU NAJMU

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
W DNIU WYDANIA W DNIU ODBIORU

- poziom paliwa ........................................ ...............................................................
(proszę oznaczyć mazakiem poziom paliwa zaczynając od lewej strony wskaźnika)

- stan licznika przebiegu ..................... km

- widoczne uszkodzenia .......................................................... ..........................
.......................................................... .................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
- inne uwagi .............................................................................. ..................................................................

Przedmiot najmu został zwrócony Wynajmującemu w dniu ............................... o godz. .............................

NAJEMCA

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

WYNAJMUJĄCY

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

