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Umowa wynajmu samochodu
Stronami niniejszej umowy są:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………
ul. …………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………
zwany dalej Wypożyczający
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
ul. …………………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………………
zwany dalej Pożyczającym
§1
1. Wypożyczający wypożycza Pożyczającemu do użytkowania samochód
osobowy, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Aby wypożyczyć samochód Wypożyczający musi spełniać następujące
warunki:
- ukończone 25 lat,
- posiadanie Prawa Jazdy co najmniej przez 2 lata,
- wpłata kaucji zwrotnej w kwocie 0 PLN
- uiszczenie należności z góry,
- podpisać weksel gwarancyjny obejmujący wartość samochodu wraz z
deklaracją wekslową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
- zawarcie (podpisanie) umowy wynajmu,

- przedstawić dokument tożsamości (ze zdjęciem),
- przedstawić prawo jazdy
§2
1. Pożyczający wypożycza samochód osobowy marki…………………………………
……………………………………………………nr rej:……………………………………… na czas
od ………………………… do …………………………
2. Zwrot wypożyczonego samochodu musi nastąpić w nieprzekraczalnym
terminie do godz. 21.30
3. Za wypożyczenie samochodu, Pożyczający uiszcza opłatę w wysokości
…………………………………………………… PLN
4. Przedmiotowy samochód jest w pełni sprawny
§3
1. Opłaty za wypożyczenie samochodu są następujące:
Przekroczenie dwóch godzin po upływie doby liczymy kolejną dobę
➢ za jedna dobę 300 PLN brutto bez limitu kilometrów.

➢ Dopłata za oddanie brudnego pojazdu: 40 PLN

2. Zapłata następuje z góry na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wypożyczającego.
3. Pożyczający może przedłużyć umowę w terminie do 4 godzin po upływie
terminu zwrotu samochodu, bezpośrednio w firmie Wypożyczającego lub
faksem na nr 500 044 663/ 881 22 00 22
4. Przedłużenie wypożyczenia samochodu następuje na podstawie stawek
jak przy wypożyczeniu.

5. W przypadku przekroczenia czasu wypożyczenia oraz nie przedłużenia
umowy w określonym terminie, Wypożyczający nalicza karę w wysokości
500,00 zł netto za każdą rozpoczęta dobę.
§4
1. W przypadku nie oddania samochodu we wskazanym terminie i nie
przedłużenia

umowy,

Wypożyczający

zgłasza

na

Policję

terminie

określonym

zaginięcie

samochodu.
2. Pożyczający

zwraca

samochód

w

umową.

Samowolne przedłużenie okresu wypożyczenia powyżej 2 godzin powoduje
pobranie

dodatkowej

opłaty

karnej

za

każdą

dodatkową

dobę

wypożyczenia.
§5
1. Pożyczający wpłaca kaucję w kwocie ………………………………………… zł jako
zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez
Pożyczającego.
2. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy zwrocie
samochodu.
3. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:
- uszkodzenie wypożyczonego samochodu (koszty naprawy w autoryzowanym serwisie),
- brakujące lub podmienione części (wycena według cen dealera wraz z
kosztami robocizny),
- uszkodzona tapicerka i wypalone dziury po papierosach (koszt usunięcia
usterki w autoryzowanym serwisie),

-

wyjątkowe

zabrudzenie

samochodu

oraz

tapicerki

(koszty

mycia

samochodzie

(koszt

samochodu i prania tapicerki),
-

braku

pełnego

baku

PALIWA

z

zwróconym

uzupełnienia brakującego paliwa).
4. W przypadku uszkodzenia lub straty samochodu Pożyczający jest
zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Wypożyczającego o
zaistniałym fakcie.
5. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej, Pożyczający
zobowiązany

jest

do

jak

najszybszego

skontaktowania

się

z

Wypożyczającym, powiadomienia Policji, uzyskania oświadczenia sprawcy,
jeśli kolizja nastąpiła z winy osób trzecich oraz zabezpieczenia samochodu.
§6
1. Pożyczający zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia
ewentualnych
nietrzeźwym,

szkód
lub

wynikłych

pod

wpływem

z

prowadzenia
narkotyków

pojazdu

oraz

w

stanie

środków

farma-

kologicznych uniemożliwiających prowadzenie samochodu.
2. Samochód nie ma prawa opuszczać granic Rzeczypospolitej Polskiej bez
zgody Wypożyczającego.
3. W przypadku kiedy Pożyczający chce poruszać się wypożyczonym
samochodem

poza

granicami

Polski

musi

uzyskać

pisemną

zgodę

Wypożyczającego oraz wykupić tzw. Zieloną Kartę.
4. Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
osoby trzecie którym udostępni wypożyczony pojazd.
5. Pożyczający jest zobowiązany do parkowania samochodu na parkingu
strzeżonym.

§7
1. W przypadku nie wywiązania się z warunków niniejszej umowy i powstania zobowiązania po stronie Pożyczającego, Pożyczający

ponosi koszty

windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajętą przez Wypożyczającego
Kancelarię.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających
z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby
Wypożyczającego.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
po jednym dla każdej ze Stron.
5. Strony oświadczają, że akceptują postanowienia niniejszej umowy, nie
wnoszą zastrzeżeń do jej zapisów i zgodnie z wolą podpisują ją.
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