UMOWA NAJMU SAMOCHODU
Zawarta w Będzinie w dniu ………………………., pomiędzy:
a …………………………………………………………………………………….. zwanym w dalszym ciągu Wynajmującym,
zamieszkały(a) w …………………………………………………………………………………………………………………………………
legitymującym się dowodem osobistym ………………………………………….., prawo jazdy nr ……………………….,
nr tel. ………………………………………., e-mail ………………………………………....., zwanym dalej Najemcą o treści
następującej:
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pkt 1.
Przedmiotem najmu jest samochód, marki ………………………………………………………………………, o numerze
rejestracyjnym ……………………………………………., nr VIN …………………………………. Wynajmujący oświadcza,
że przysługuje mu prawo do oddania samochodu w najem.
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pkt 2.
Wynajmujący oddaje w najem Najemcy opisany w pkt. 1 samochód na okres:
od dnia …………………………, godzina ……………………….
do dnia …………………………, godzina ……………………….
km stan początkowy…………………………
km stan końcowy …………………………….
pkt 3.
Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, zasadami
eksploatacji tego typu przedmiotu, wyłącznie na terenie Polski.
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pkt 4.
Przedmiot najmu nie może być bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie używany (kierowany)
przez osoby inne niż Najemca jak również oddany w podnajem lub do bezpłatnego używania osobom
trzecim.
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pkt 5.
Przez podpisanie niniejszej umowy Najemca oświadcza, że przedmiot najmu został mu wydany a wraz
z nim: dowód rejestracyjny, dowód ubezpieczenia polisa OC oraz AC, pełny bak paliwa.
Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym, zwrotu otrzymanych
dokumentów, samochód czysty, z pełnym bakiem paliwa.
pkt 6.
Wynajmujący oświadcza, że samochód będący przedmiotem najmu jest ubezpieczony w zakresie OC
oraz AC, posiada ważny przegląd techniczny, nie posiada uszkodzeń - co Najemca sprawdził i
podpisując umowę potwierdza.
pkt 7.
Najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z bieżącą eksploatacją samochodu i
dokonywania drobnych napraw.

pkt 8.
Strony ustalają, że czynsz najmu wynosi ……………….. zł (słownie …………………..…………………………………… )
za dobę najmu i za okres najmu samochodu wyniesie …………………………………………..zł. Przez podpisanie
umowy Wynajmujący kwituje odbiór wskazanej kwoty.
pkt 9.
a. w przypadku przekroczenia czasu obowiązują następujące dopłaty:
1h - 50zł, 2-3h - 70zł, 4-5h - 100zł, powyżej 5h =doba.
b. w przypadku oddania samochodu brudnego Najemca zobowiązany jest do zapłaty kosztu mycia
samochodu . w wysokości 50zł.
c.
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w przypadku oddania samochodu z niepełnym bakiem Najemca zobowiązany jest do zapłaty
kwoty koniecznej do zatankowania do pełnego baku.
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pkt 10.
Najemca w dniu zawarcia umowy wpłaca kaucję ………….. zł (słownie …………………………………………………)
która podlegać będzie zwrotowi przy oddaniu samochodu. Wynajmujący uprawniony jest do
potrącenia z kaucji wszelkich kwot z tytułu przysługujących mu roszczeń względem Najemcy.
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pkt 11.
Najemca przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody w przedmiocie najmu, zaistniałe z
jego winy, a nie znajdujące pokrycia przez zakład ubezpieczeń w tym za szkody obejmujące utratę
korzyści za każdy dzień Wyłączenia samochodu z eksploatacji.
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pkt 12.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
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pkt 13.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową oraz szczególnymi warunkami najmu samochodu,
zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego.
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pkt 14.
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 15.
Wynajmujący bezwzględnie wymaga przedstawienia dowodów zakupu paliwa ( faktura lub
paragon) zgodnie z ilością przejechanych kilometrów. W przeciwnym razie kaucja przepada.
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