UMOWA NAJMU SAMOCHODU
Zawarta dnia ……………………. 2019 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy:

Tatianą Gardzielewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BUSTRANS Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp., ul. Osiedle Bermudy 55, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VII Gospodarczy KRS pod
nr 0000378736, zwanym w treści umowy „Wynajmującym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna zwana dalej „Stroną”
§1
Przedmiotem najmu jest samochód osobowy:
marki
numer rejestracyjny
numer identyfikacyjny pojazdu
do użytkowania na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Wynajmu Samochodu
stanowiących załącznik do niniejszej umowy, dalej jako: „Samochód” lub „Przedmiot
umowy”.
§2
Samochód opisany w § 1 zostaje wynajęty na czas określony od ………………. do ………………….
§3
1. Samochód został wydany Najemcy w dniu ………………………….. godz. …….. w siedzibie
Wynajmującego i jest sprawny technicznie, w ogólnym stanie bardzo dobrym, czysty.
2. Samochód jest wyposażony w gaśnicę, apteczkę, koło zapasowe, podnośnik ………. itp.
Podpisem pod niniejszą umową Najemca kwituje odbiór samochodu.
§4
1. Opłata za wynajem samochodu wynosi ………….. netto dziennie / powiększoną o
kwotę podatku VAT. / Kaucja zwrotna ………………………………………………………………………

Najemcę obciążają wszystkie bieżące koszty eksploatacyjne związane z korzystaniem
z przedmiotu najmu oraz koszty napraw pojazdu, za wyjątkiem napraw objętych
ewentualną gwarancją producenta; pkt 8 lit. f Regulaminu nie ma zastosowania.
2. W przypadku mandatów karnych wystawionych za wykroczenia popełnione w okresie
obowiązywania niniejszej umowy, Najemca zobowiązany jest do ich zapłaty w pełnej
wysokości wraz z powstałymi odsetkami. Wynajmujący niezwłocznie informuje
Najemcę, iż zostały mu doręczone mandaty karne oraz o ich wysokości. Zapłata
mandatu karnego przez Wynajmującego, rodzi po stronie Najemcy obowiązek zwrotu
uiszczonej kwoty w terminie 14 dni od dnia wezwania. Brak zapłaty w wyznaczonym
terminie, uprawnia Wynajmującego do dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania cywilnego.
§5
1. Samochód winien być zwrócony w siedzibie Wynajmującego po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu na co najmniej godzinę przed zwrotem pojazdu. Po
zbadaniu oddawanego samochodu, Wynajmujący dokonuje jego odbioru protokołem
zdawczo – odbiorczym samochodu.
2. W protokole odbioru Wynajmujący określa stan techniczny oddawanego samochodu
wraz z wyposażeniem oraz ilością paliwa w zbiorniku.

WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA

Podpisem pod niniejszą umową kwituje odbiór samochodu oznaczonego jako Przedmiot umowy.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu najmu samochodów, którego egzemplarz wręczono mi przy
zawarciu Umowy i akceptuję Regulamin w całości. Osoba podpisująca umowę w imieniu Najemcy oświadcza
i zapewnia, że jest w pełni uprawniona do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy w imieniu i na rzecz Najemcy oraz
posiada pełne umocowanie do podjęcia wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy, w tym do odbioru oraz
prowadzenia najętego pojazdu
(NAJEMCA / UŻYTKOWNIK): _____________________

Ogólne warunki najmu samochodu
1.
2.

Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu samochodu określają warunki oddania do użytku Najemcy samochodu przez Wynajmującego.
Najemca gwarantuje że:
a/ podane przez niego dane są zgodne z prawdą i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b/posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie samochodem, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego
organu tego prawa i nie
toczą się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy.
3.
Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie dwóch dokumenty tożsamości i ostatni zapłacony rachunek z adresem do wglądu /telefon, energia,
gaz itp./
4.
Zapłata: Najemca dokonuje zapłaty wynagrodzenia w całości z góry za deklarowany okres wynajmu zawarty w umowie. Obowiązujące ceny podane
są w PLN brutto:
1)
1000 – kaucji minimum, do rozliczenia w dniu zdania samochodu, która zostanie zwrócona w części należnej na rzecz NajemcyUżytkownika po dokonaniu całkowitej zapłaty za przedmiotowy wynajem. Kaucja płatna tylko gotówką.
2)
40 – za podstawienie i odbiór samochodu w granicach miasta będącego siedzibą , lub oddziałem wypożyczalni
3)
5 - za każdy kilometr w przypadku dostarczenia pojazdu do klienta poza miasto siedziby, lub oddziału wypożyczalni
4)
35 - ryczałtowo za wydanie lub zwrot samochodu po godzinie 18:00 oraz w dni wolne od pracy
5)
70 – ryczałtowo za wydanie i zwrot samochodu w dni świąteczne i w nocy (22:00-06:00)
6)
100 – dodatkowo za zwrot samochodu z pozostawionymi w nim nieczystościami
7)
100 – opłata manipulacyjna za wykroczenie drogowe lub nie opłacenie postoju w strefie płatnego parkowania dot. Korespondencji
z urzędami,
8)
100 - ryczałtem z góry w przypadku refundacji kosztów wynajmu samochodu, za dochodzenie przedmiotowych roszczeń z tym
związanych przez Wynajmującego,
9)
łącznie ze sporządzeniem stosownej dokumentacji i opłatami z tego wynikającymi w sprawie.
Za każdą rozpoczętą dobę najmu, liczy się tak jak za dobę wynajmu trwającą 24 godziny zegarowe.
Wynagrodzenie zawarte w umowie wynajmu samochodu podane jest w złotych polskich wg cen brutto. W dniu zwrotu pojazdu Najemca –
Użytkownik jest zobowiązany zapłacić ewentualnie inne należności, wynikające z postanowień umowy. W szczególnych przypadkach strony mogą
ustalić inne zasady i terminy płatności.
5.
Czas trwania umowy: Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany, która może zostać przedłużona jedynie za
uprzednią zgodą Wynajmującego, o ile Najemca zgłosi wniosek o przedłużenie umowy, najpóźniej w przedostatnim dniu jej trwania.
6.
W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, Najemca zobowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za
każdą rozpoczętą dobę wynajmu poza terminem określonym w umowie, plus karę umowną w wysokości potrójnej stawki dziennej za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia i nie wyłącza to uprawnienia Wynajmującego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych .
7.
Odbiór samochodu: Najemca otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu w stanie dobrym i czystym, oraz pełnym bakiem paliwa. Wynajmujący w
protokole odbioru samochodu potwierdza, że pojazd oddany do używania Najemcy znajduje się w stanie umożliwiającym jego prawidłową
eksploatację.
8.
Najemca zobowiązuje się:
a/ używać pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami zawartej umowy,
b/ nie pozostawiać dokumentów w samochodzie, a w szczególności związanych z samochodem wynajętym,
c/ używać wynajęty pojazd jedynie na terytorium państw objętych ubezpieczeniem przedmiotowego samochodu,
d/ kierować pojazdem osobiście lub przez niego upoważnioną osobą spełniającą warunki zawarte w punkcie 2b,
e/ nie dokonywać w pojeździe żadnych zmian,
f/ nie wykonywać samodzielnie żadnych napraw, a w przypadku awarii powiadomić niezwłocznie wynajmującego,
g/ W TRAKCIE UŻYTKOWANIA POJAZDU DBAĆ O STAN TECHNICZNY, DOKONYWAĆ OBSŁUGI CODZIENNEJ W RAZIE POTRZEBY UZUPEŁNIAĆ
OLEJE, PŁYNY, CIŚNIENIE W OPONACH ITP.
h/ zapoznać się z warunkami załączonej do umowy polisy ubezpieczeniowej, a w szczególności jej ważności w okresie użytkowania
przedmiotowego pojazdu
i/ w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży samochodu i odmowy pokryciu tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy
ubezpieczeniowej, zapłacić w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosownego odszkodowania.
j/ w przypadku uszkodzenia pojazdu gdy szkoda pokryta będzie w całości z polisy Ubezpieczeniowej AC - Najemca zapłaci w terminie do 14 dni od
dnia szkody udział własny w wysokości 20% na podstawie kalkulacji naprawy sporządzonej przez ubezpieczyciela
k/ w przypadku, gdy wynajęty pojazd ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu zawiadomić na miejscu zdarzenia Policję w celu sporządzenia
stosownego protokołu odnośnie
okoliczności zajścia zdarzenia. W takim wypadku Najemca niezwłocznie zawiadomi Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu
wszystkie informacje
o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia.
l/ ponieść wszelkie koszty powstałe w wyniku eksploatacji najmowanego samochodu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu polis
ubezpieczeniowych, a w szczególności spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, udostępnianie pojazdu osobom
trzecim, postoju itp.
m/ pokryć w całości zmniejszenie odszkodowania, jeżeli przy badaniu okoliczności , że Kierujący ubezpieczonym pojazdem przekroczył
dopuszczalną na danym terenie prędkości.
n/ w przypadku kradzieży wynajętego samochodu wraz z dokumentami i kluczami pokryć koszty jego utraty w całości.
O/ ponieść koszty związane z zatrzymaniem wynajętego samochodu przez organy ścigane, celne albo podatkowe, w związku z popełnieniem przez
Najemcę przestępstwa lub wykroczenia , w wysokości równej opłacie za wynajem samochodu.
9.
Kaucja ujęta w umowie najmu samochodu, w przypadku powstania szkody wynajętego pojazdu, zostanie zatrzymana do czasu likwidacji szkody w
całości. Kaucja zostaje zwrócona w dniu zwrotu samochodu w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę według
wyboru Najemcy.
10. Koszty manipulacyjne związane z likwidacją szkody zawartej w pkt. 8 ustanawia się na kwotę 1000 złotych PLN brutto.
11. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne założone na Najemcę-Użytkownika
12. W przypadku dłuższego postoju, a w szczególności całonocnego należy wynajęty pojazd parkować na parkingu strzeżonym lub miejscu
uniemożliwiającym jego kradzież lub zniszczenie
13. W przypadku gdy Wynajmujący nie pobiera od klienta żadnej opłaty za udostępnienie samochodu, otrzymuje on pojazd na zasadzie umowy
użyczenia. Do warunków umowy użyczenia stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umowy,
z wyłączeniem pkt. 4
14. Zwrot samochodu: Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd w biurze Wynajmującego, lub innym miejscu obustronnie uzgodnionym do godziny i
w dniu określonym w umowie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu minimum jedną godzinę wcześniej, w stanie czystym i nie pogorszonym,
wraz z dokumentami oraz wyposażeniem w nim wydanym. Najemca napełni bak pojazdu do stanu jego odbioru lub zapłaci w dniu zwrotu
przedmiotowego pojazdu dwukrotną wartość ceny paliwa brakującego. W przypadku gdy zwrócony pojazd będzie uszkodzony lub jego stan nie
będzie odpowiadał normalnej eksploatacji Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez
Wynajmującego szkody.
15. NIE ODDANIE SAMOCHODU W WYZNACZONYM TERMINIE ZOSTANIE UZNANE JAKO PRZYWŁASZCZENIE I AUTOMATYCZNIE ZOSTANIE
ZGŁOSZONE ODPOWIEDNIM ORGANOM POWODUJĄC SKUTKI PRAWNE.
16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będzie miał Kodeks Cywilny.
17. Umowę najmu samochodu wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy Wynajmu Samochodu stanowiącego jej integralną część sporządzono w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
17. WYRAŻAM ZGODĘ: NA WYKONANIE KSERO MOICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH MOJĄ TOŻSAMOŚC.
Przebieg...........................km

stan paliwa........................................

Najemca-Użytkownik..................................................................................

