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UMOWA WYNAJMU SAMOCHODU
Zawarta dn. ………………………… w ……………………………………………., pomiędzy:
DMC MARIUSZ CYGNAROWICZ z siedzibą w Jaworznie przy ul. Glinianej 3/24,
NIP: 632-187-48-81, zwanym w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM,
a …………………………………………………..……………………………………………..... ,
PESEL / NIP / REGON ……………………….…………………………………………………. ,
zamieszkały/a …………………………………………………………………………..……….... ,
legitymujący/a się dowodem osobistym seria ……….… numer ………………….……………. ,
zwanym/ą w dalszej części umowy NAJEMCĄ
§1
1. Wynajmujący przekazuje Najemcy do użytkowania samochód marki
……………………………………………………………………………..………………………..………… ,
nr rej. ………………….……… , nr VIN ………………….…………….…………………………………. ,
na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Pojazd jest w pełni sprawny i sprawdzony przez Wynajmującego i Najemcę.
3. Najemca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Wynajmu Samochodu - załącznik nr 1,
oraz Zgodę na Przetwarzanie Danych Osobowych – załącznik nr 2.
§2
1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony, tj. od …………………….……… godz. …………………..
do …………………….……… godz. ………………….. .
2. Dobowa stawka wynajmu pojazdu wynosi ………………………….. zł brutto.
3. Całkowita cena wynajmu wynosi …………………… zł brutto.
słownie ………………………………………………………………………………………………………..
4. Zapłata następuje z góry na podstawie umowy wynajmu wystawionej przez Wynajmującego.
5. W dniu wydania pojazdu Najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości …………………… zł.
§3
1. W przypadku uszkodzenia z winy Najemcy lub utraty pojazdu Najemca jest zobowiązany do
natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego o zaistniałym fakcie.
2. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej z winy osób trzecich, Najemca zobowiązany jest
do jak najszybszego skontaktowania się z Wynajmującym, powiadomienia Policji, uzyskania oświadczenia
sprawcy i zabezpieczenia pojazdu.
3. Udział własny w szkodzie spowodowanej z winy Najemcy wynosi maksymalnie ………………………. zł.
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§4
1. Najemca zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód wynikłych z
prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków oraz środków farmakologicznych
uniemożliwiających prawne prowadzenie pojazdu.
2. Maksymalna dozwolona prędkość jazdy samochodem to 150 km/h. Nagminne przekraczanie dozwolonej
prędkości ( nie dotyczy sytuacji koniecznych, zagrażających zdrowiu i życiu kierowcy i pasażerów) będzie
skutkować utratą kaucji.
3. W SAMOCHODZIE OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU.
§5
1. W przypadku nie wywiązania się z warunków niniejszej umowy i powstania zobowiązania po stronie
Najemcy, Najemca ponosi koszty windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajętą przez Wynajmującego
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 Wynajmującego.
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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PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
WYJAZD
1

STAN LICZNIKA

2

STAN PALIWA

3

CZYSTOŚĆ ZEWN.

4

CZYSTOŚĆ WEWN.

5

USZKODZENIA
WYNAJMUJĄCY

POWRÓT

NAJEMCA

