www.kampery.info
UMOWA NAJMU POJAZDU
Zawarta dnia …………………………………… w Bolesławcu pomiędzy:
LAKFARB Waldemar Kopacki
ul. Wróblewskiego 7 d, 59-700 Bolesławiec
NIP 612-100-19-64
Zwanej dalej Wynajmującym,
a
1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dowód Osobisty seria nr…………………………………..…,wydany przez……………………………………………………….
Prawo Jazdy nr………………………………………………..… PESEL…………………………………………………………….
Zwanym dalej Najemcą,
§1
1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy samochód marki BENIMAR , rok produkcji ………, o numerze rejestracyjnym
……………… i numerze VIN ……………………………… Wynajmujący oświadcza, że posiada prawo do dysponowania
pojazdem.
2. Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem opisanym wyżej: kluczyk do stacyjki i do zabudowy, dowód
rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową OC, AC i Assistance na rok ……….., stanowiące części składowe przedmiotu
najmu a Najemca je przyjmuje.
3. Wynajmujący oświadcza, że samochód jest w pełni sprawny technicznie, posiada wszelkie wymagane prawem
wyposażenie w skład którego wchodzi: gaśnica, trójkąt odblaskowy, apteczka pierwszej pomocy, 5 x kamizelki
odblaskowe, zestaw naprawczy do kół, posiada ważny przegląd techniczny.
4. Strony zgodnie stwierdzają poprzez podpisanie protokołu oględzin, że nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń do stanu
technicznego pojazdu w momencie wydania rzeczy Najemcy.
5. Stan techniczny pojazdu w momencie zwrotu wynajmującemu zostanie określony poprzez sporządzenie przez strony
protokołu oględzin oraz jazdę próbną.
6. Najemca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje: regulamin najmu samochodów oraz protokół zdawczo-odbiorczy,
które egzemplarze otrzymał przy zawarciu umowy oraz, że zapoznał się z obsługą pojazdu, wyposażenia
dodatkowego, protokołem zdawczo-odbiorczym, które to dokumenty stanowią integralną część umowy.
7. Najemca oświadcza, że w okresie najmu, pojazdem kierować będą osoby wyłącznie podane w umowie, oraz
oświadcza, że podane osoby kierujące przedmiotem umowy, posiadają czynne prawo do kierowania pojazdami
mechanicznymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii uprawniającej do kierowania wypożyczonym
pojazdem, tj. do 3,5t oraz uprawnienia nie zostały zawieszone ani cofnięte.
8. Wynajmujący w związku z zawartą umową: umożliwi najemcy swobodne korzystanie z pojazdu przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy z zastrzeżeniem pkt. § 4 niniejszej umowy.

§2
CZAS TRWANIA NAJMU
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia …………………… od godz……………… kiedy to
nastąpi wydanie pojazdu, do dnia ……………………….., do godz………….……, kiedy to Najemca zwróci pojazd
Wynajmującemu.
2.Strony ustalają, że w przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu, najemca zapłaci wynajmującemu czynsz za cały okres
wskazany w ust. 1.
§3
CZYNSZ NAJMU
1. Strony ustalają, że czynsz najmu wynosi ……………………..zł za każdą dobę/dzień najmu i za okres najmu
samochodu wyniesie …………………………….zł. Czynsz Najmu płatny jest w całości z góry.
2. Najemca zapłaci wynajmującemu kaucję zwrotną w momencie wydania przedmiotu najmu w wysokości 6 000 zł.
§4
WYPOWIEDZENIE UMOWY
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za tygodniowym okresem wypowiedzenia.
2. Wynajmującemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w razie naruszenia przez Najemcę
obowiązków określonych w Regulaminie. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej, Najemca
obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym na faktyczny czas trwania najmu i zwrócić przedmiot najmu wraz z
rzeczami wymienionymi w § 1 ust. 3 oraz z pełnym bakiem
§5
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby
wynajmującego.
5. Załącznikami do niniejszej umowy są kserokopie dowodów osobistych lub paszportów oraz praw jazdy osób
uprawnionych do kierowania samochodem; najemca wyraża zgodę na wykonanie kserokopii.
6. Regulamin wynajmu pojazdu stanowi integralną część umowy.
7. Umowa ta rozwiązuje i zastępuje wszelkie inne dotychczasowe pisemne lub ustne ustalenia, porozumienia uzgodnienia
i inne umowy w zakresie objętym jej treścią, które niniejszym tracą moc prawną.
8. Przed podpisaniem umowa została odczytana, a jej warunki zaakceptowane przez obie strony.

…………………………………………
Wynajmujący

.………………………………………………..
Najemca (czytelny podpis)

