UMOWA NAJMU POJAZDU
NR ……………
Zawarta dnia ….................2019 w Milanówku, pomiędzy:
Daytona Motors sp. z o.o. 05-822 Milanówek, ul. Średnia 5
KRS:
NIP: 529-180-94-23 tel. 022-299-50-50, reprezentowaną przez upoważnionego pracownika:
……………………………………….
zwaną dalej Wynajmującym,
a ………………………………………………nr dowodu osobistego :……………………. , wydany przez ………....................................................................
nr prawa jazdy ………………………….., data wydania prawa jazdy …………………………
§ 1 Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy jest najem pojazdu marki Skoda model Fabia, którego dokładny opis znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej umowy
„Protokół przejęcia samochodu Skoda, stanowiący jej integralną część.
2. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy wskazany wyżej pojazd do używania przez czas oznaczony w punkcie 1 § 2 a Najemca zobowiązuje
się do zapłaty Wynajmującemu umówionego czynszu określonego w punkcie 1 § 3.
§ 2 Czas trwania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od……………………do ………………….
2. Okres zakreślony powyżej może ulec przedłużeniu tylko i wyłącznie po uzyskaniu przez Najemcę pisemnej akceptacji Wynajmującego. W takim
przypadku Najemca jest zobowiązany przesłać wniosek e-mailem do siedziby Daytona Motors bądź w inny sposób uzyskać zgodę Wynajmującego.
3. Najemca zobowiązuje się oddać pojazd Wynajmującemu najpóźniej do dnia …………… godz. ………….. w siedzibie Wynajmującego.
§ 3 Płatności czynszu najmu
1. Strony ustalają czynsz z tytułu najmu na kwotę ….... zł (netto) (słownie: …........................................... złotych netto + VAT) za jedną dobę oraz kwotę
35 groszy za każdy przejechany kilometr, ewentualnie uzupełnienie paliwa do stanu, w jakim był samochód wypożyczany (tankowanie potwierdzone
paragonem lub fakturą)
2. Zapłata czynszu jak w punkcie 1. winna zostać uregulowana:
- gotówką lub kartą za cały okres obowiązywania umowy z góry – płatne w siedzibie Wynajmującego
- przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wynajmującego:.
- gotówką lub kartą w chwili zdania samochodu wypożyczonego i odbioru swojego samochodu z warsztatu Daytona Motors
§ 4 Inne płatności
1. Przyjmuje się dobowy limit kilometrów przebiegu pojazdu w ilości 120km.
2. W przypadku przekroczenia sumarycznej ilości kilometrów przebiegu pojazdu Najemca zapłaci za każdy kilometr przebiegu dodatkowego kwotę 0,30
zł + VAT (słownie: trzydzieści groszy + VAT).
3. W sytuacji, gdy Najemca uchybi terminowi jak w § 2 pkt 1 i opóźni zwrot pojazdu Wynajmującemu z jakichkolwiek przyczyn zobowiązuje się on
zapłacić za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia potrójną wartość stawki dobowej wyszczególnionej w § 3 pkt 1 + VAT.
4. Zapłata należności określonych w punktach 2 i 3 niniejszego paragrafu nastąpi z chwilą zakończenia obowiązywania umowy.
5. W sytuacji, gdy Najemca odda pojazd zabrudzony, wymagający czyszczenia oraz mycia, Wynajmujący zachowuje prawo do obciążenia Najemcy
kwotą 100 zł + VAT (słownie: sto złotych + VAT) tytułem opłaty za sprzątanie oraz mycie.
§ 5 Obowiązki Wynajmującego
Wynajmujący jest zobowiązany wydać Najemcy pojazd:
• sprawny technicznie i bez wad fizycznych,
• ubezpieczony w zakresie OC, AC, NW,
• wraz z fabrycznymi zabezpieczeniami antywłamaniowymi.
§ 6 Obowiązki Najemcy
Najemca jest zobowiązany do:
• używania pojazdu w sposób odpowiadający jego właściwościom oraz przeznaczeniu i dbałości o jego substancję;
• utrzymywania pojazdu w należytym stanie technicznym oraz ponoszenia kosztów jego eksploatacji;
• dokonywania bieżących przeglądów technicznych oraz napraw tylko i wyłącznie w Daytona Motors. bądź w innym punkcie wskazanym przez
Wynajmującego;
• niewykorzystywania pojazdu w jakichkolwiek zawodach sportowych, rajdach motorowych ani w żadnych kampaniach wyborczych i politycznych;
• używania pojazdu tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
• przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym;
• nie usuwania i nie niszczenia numerów fabrycznych i tabliczek znamionowych znajdujących się w pojeździe;
• nie przekazywania pojazdu w podnajem lub bezpłatne użytkowanie osobom trzecim;
• niedokonywania zmian, przeróbek, montowania dodatkowych instalacji w pojeździe bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego;
• niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o każdym zdarzeniu drogowym (kolizja, wypadek, kradzież), w którym uczestniczył pojazd
niezależnie od winy Najemcy.

6. Odpowiedzialność Najemcy

1. Zabrania się pozostawiania pojazdu bez należytego zabezpieczenia, a w szczególności nie zostawiać w pojeździe dokumentów oraz kluczyka.

w przypadku kradzieży pojazdu wraz z dokumentami i/lub kluczykami Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałą szkodę, chyba, że
kradzież będzie następstwem rabunku a o zdarzeniu zostanie powiadomiona Policja a ubezpieczyciel przyjmie na siebie odpowiedzialność
odszkodowawczą;
w przypadku, gdy pojazd zostanie zwrócony bez kluczyka lub kompletu dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa OC) Wynajmującemu
przysługuje prawo obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
a) 600 zł + VAT (słownie: sześćset złotych + VAT) za zgubienie dokumentów,
b) 600 zł + VAT (słownie: sześćset złotych + VAT) za zgubienie kluczyka oraz ewentualne koszty dostarczenia klucza.
2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy spowodowane używaniem pojazdu.
3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez Najemcę lub osobę trzecią, której odstąpiono pojazd, przepisów prawa
o ruchu drogowym i innych mogących mieć zastosowanie.
4. Koszty usunięcia szkód i jakichkolwiek innych kar pieniężnych pokryje Najemca w pełnej wysokości z tym jednak zastrzeżeniem, iż pojazd jest
ubezpieczony w zakresie jak w § 5 niniejszej umowy. Ustala się odpowiedzialność Najemcy tzw. udział własny w szkodzie na kwotę 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych). Kwota ta staje się wymagalna niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn.
5. W przypadku zaistnienia szkód w pojeździe spowodowanych przez Najemcę bądź wskutek działania osób trzecich, które to szkody nie kwalifikują się
do likwidacji w drodze odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela, Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia w pełnej
wysokości na podstawie przedłożonego mu kosztorysu naprawy przez Wynajmującego.
6. W sytuacji, gdy przedmiotowy pojazd ulegnie zdarzeniu, którego następstwem będzie szkoda niemożliwa do usunięcia w drodze naprawy (naprawa
okaże się nieopłacalna), bądź zostanie skradziony bądź ubezpieczyciel z jakichkolwiek przyczyn odmówi wypłaty pełnej kwoty odszkodowania, zapłata
różnicy spoczywać będzie na Najemcy.
-

7. Postanowienia Końcowe
1. Jeżeli Najemca używa pojazd w sposób sprzeczny z umową albo niezgodnie z jego właściwościami oraz przeznaczeniem Wynajmujący może żądać
zwrotu pojazdu nawet przed terminem końca obowiązywania umowy. W takiej sytuacji Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy
dodatkową karą umowną w wysokości 1000 zł + VAT (słownie: jeden tysiąc złotych + VAT), oraz pełną wartością umowy wynikającą z par 2 pkt 1 wg
stawek wymienionych w par 3 pkt 1 niniejszej umowy.
2. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

……………………………………………….
Najemca

……………………………………………………
Wynajmujący
OŚWIADCZENIE

1.
2.
3.

Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy i akceptuje w pełni jej postanowienia.
Najemcy przedstawiono zakres obowiązywania ubezpieczenia polisy AC i zapoznał się on z tymi warunkami.
Najemca wyraża zgodę na udostępnienie przez Wynajmującego jego danych osobowych oraz teleadresowych uprawnionym organom w
sytuacji, gdy Wynajmujący zostanie o to wezwany.

………………………………
Najemca

Załącznik nr 1

Protokół wydania/zwrotu pojazdu do umowy NR …………..
z dnia …......................

Najemca:
Imię i Nazwisko

................................................................................

Adres:

……………………………………………………………........................................................

Nr. Prawa jazdy

……………………………………………………………

Nr. Dowodu Osobistego

……………………………………………………………

Nr telefonu stacjonarnego ……………………………………………………………
Nr telefonu komórkowego …………………………………………………………...
Model

Skoda

Typ

Fabia

Pojemność silnika
Paliwo

999
PB 95

Nr rejestracyjny

…………………..

Nr nadwozia

…………………..

Potwierdzam przejęcie poniższych elementów wyposażenia oraz stan pojazdu.

poz

Elementy kontroli

Wydanie godz.

1

Stan licznika

2

Światła

ok

3

Hamulce

ok

4

Trójkąt, gaśnica

ok

5

Stan ogólny

ok

6

Kluczyk

ok

7

Dokumenty samochodu

ok

8

Paliwo

9

Uwagi:

10

Potwierdzam zgodność stanu
faktycznego z informacjami
zawartymi w protokole.

……………
Najemca

………………
Wynajmujący

Zwrot dnia…………….. godz……………..

……………
Najemca

………………
Wynajmujący

