Białystok ..................................

Umowa najmu oryginał / kopia
Zawarta w dniu …………………………….. pomiędzy:
INFO NET Katarzyna Bukowska, Przemysław Świenc
Adres: ul. Legionowa 9 lok. 62, 15-281 Białystok,
NIP 542-26-99-143, zwanym dalej "Wynajmującym",
a
Imię i nazwisko / Nazwa przedsiębiorstwa …………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania / adres siedziby: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL i NIP / REGON i NIP : ……………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko kierowcy: …………………………………………………………………………………………………….
Seria i nr dowodu osobistego: ………………………… wydany przez ………………….……………………………….
Prawo jazdy nr ………………………………… wydane w dniu …………………………………………………………...
Numer telefonu do kontaktu ………………………………………………………………………………………………….
Inne informacje ………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej "Najemcą", o następującej treści:
§1
Wynajmujący oddaje, a Najemca bierze w odpłatne użytkowanie samochód bez kierowcy:
Marka:
Model:
Numer rejestracyjny:
Numer nadwozia:
§2
Wynajmujący wynajmuje Najemcy samochód kempingowy, o którym mowa w §1, na warunkach określonych niniejszą
umową na ………….. dób w terminie:
od ..................................... godz. ........................
do …….............................. godz. …………………..

1. Tytułem

wynagrodzenia za korzystania z

§3
przedmiotu najmu

najemca zobowiązuje

się

zapłacić

wynajmującemu kwotę ……..…… zł za każdą dobę, zgodnie z zapisami zawartymi w §2 niniejszej umowy.
Całkowita kwota zapłaty za najem wynosi ………………………… zł.
2. Powyższe wynagrodzenie jest płatne najpóźniej 7 dni przed odbiorem samochodu.
3. W chwili podpisywania niniejszej umowy najemca wpłaca wynajmującemu zaliczkę w wysokości
……………………….. zł, która zostanie zaliczona na poczet zapłaty.
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§4
1. Najemca zobowiązuje się do wpłacenia, w dniu odbioru samochodu, kaucji w wysokości 3000 zł (słownie: trzy
tysiące złotych) jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych z jego winy.
2. Odpowiedzialność z tytułu następstw wynikających z niewłaściwej eksploatacji samochodu ponosi Najemca
wg rzeczywistych kosztów naprawy.
3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wypadki oraz kradzież wynikające z jawnych zaniedbań,
celowego działania, łamania prawa lub używania przez niego alkoholu lub narkotyków.
4. Kaucja podlega częściowemu lub całkowitemu zwrotowi po rozliczeniu się z Wynajmującym. Utrata całości lub
części kaucji uzależniona jest od następujących sytuacji:
a) uszkodzenie i szkoda całkowita - utrata kaucji w całości w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość
kaucji. Wynajmujący może dochodzić pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń na drodze cywilno-prawnej od
Najemcy.
b) kradzież - utrata kaucji w całości w przypadku gdy nie zostaną zwrócone dla Wynajmującego kluczyki lub
dokumenty wynajmowanego samochodu i skutkuje obciążeniem Najemcy całkowitą wartością
pojazdu/szkody. W razie wypadku lub kradzieży pojazdu obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne
poinformowanie Wynajmującego oraz Policji.
c) uszkodzenie w przypadku, gdy powstanie szkoda w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących znaków
drogowych dotyczących dopuszczalnej wysokości pojazdu przejeżdżającego pod wiaduktami drogowymi,
mostami, tunelami i innymi przeszkodami.
d) uszkodzenie kluczyka – 80 zł
e) zgubienie kluczyków - 300 zł
f)

zgubienie dowodu rejestracyjnego - 500 zł

g) uszkodzenia pojazdu wewnątrz (tapicerka, meble, urządzenia itd.) lub na zewnątrz, wg. kosztorysu
naprawy.
5. Rozliczenie kaucji następuje w ciągu 7 dni od zwrotu pojazdu, po jego oględzinach. W przypadku, gdy po
zwrocie pojazdu zostaje stwierdzona konieczność naprawy lub wymiany części, podzespołów i/lub
wyposażenia pojazdu kaucja zostanie zwrócona dopiero po zakończeniu napraw i/lub wymian
umożliwiających dokonanie ostatecznego rozliczenia.
6. W przypadku gdy koszty napraw i/lub wymian będą przekraczały kwotę kaucji Wynajmujący wystawi Najemcy
fakturę uzupełniającą, płatną w ciągu 5 dni od dostarczenia pod rygorem skierowania takiej faktury do firmy
windykacyjnej lub na drogę prawną.

§5
Najemca zobowiązuje się do:
a) pokrywania we własnym zakresie kosztów eksploatacji samochodu, tj. kosztów paliwa, oleju, płynów.
Wynajmujący oddaje, a Najemca zdaje samochód z pełnym zbiornikiem paliwa (w przypadku niepełnego
zbiornika Najemca pokryje koszty jego dopełnienia),
b) dbania o przedmiot niniejszej umowy oraz zwrócenia go w niepogorszonym stanie;
c) bezzwłocznego informowania właściciela pojazdu o wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z
przedmiotem umowy, w szczególności o zdarzeniach drogowych z jego udziałem, kradzieży pojazdu, itp.,
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d) przestrzegania zaleceń Wynajmującego dot. użytkowania oraz instrukcji obsługi samochodu (maksymalna
prędkość pojazdu to 90 km/h, minimalna wysokość przeszkody pod którymi pojazd może bezpiecznie
przejechać to 3,3 metra)
e) bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia w samochodzie;
f) nie użyczania samochodom osobą trzecim.
§6
Wynajmujący oświadcza, ze samochód opisany w umowie jest sprawny technicznie, zarejestrowany oraz
ubezpieczony w zakresie polisy OC i NW.
§7
Wynajmujący oświadcza, że samochód jest w dobrym stanie technicznym oraz posiada sprawną gaśnice, koło
zapasowe, trójkąt ostrzegawczy, radio, inne elementy według protokołu zdawczo-odbiorczego oraz jest zatankowany
do pełna.
§8
Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem opisanym wyżej:
a) kluczyki,
b) dowód rejestracyjny,
c) aktualną polisę ubezpieczeniowa OC,
d) kluczyki od stosowanych w pojeździe zabezpieczeń, których odbiór Najemca niniejszym kwituje.
§9
Z chwilą odbioru samochodu strony podpisują protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzający stan licznika samochodu,
stan baku oraz rzeczy wydane Najemcy na podstawie niniejszej umowy. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, który stanowi jej integralna cześć.
§10
Najemca oświadcza, iż zapoznał sie z zasadami obsługi samochodu, a także warunkami ubezpieczenia.
§11
W przypadku uszkodzenia lub awarii pojazdu Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym
Wynajmującego. Jeżeli uszkodzenie wynikło w skutek kolizji drogowej należy powiadomić o tym fakcie również policję,
uzyskać oświadczenie sprawcy oraz należycie zabezpieczyć samochód.
§12
1. Po zakończeniu użytkowania Najemca zobowiązany jest zwrócić w/w samochód do siedziby Wynajmującego
w stanie niepogorszonym w terminie ustalonym w umowie. Z czynności zwrotu pojazdu zostanie sporządzony
protokół zdawczo - odbiorczy.
2. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie samochodu będące następstwem prawidłowego
użytkowania.
§13
1. Najemca zwraca samochód w określonym umową terminie.
2. Przedłużenie najmu możliwe jest jedynie za zgodą Wynajmującego.
3. W przypadku, gdy Najemca nie zwróci przedmiotu najmu w wyznaczonym terminie, zobowiązany będzie do
zapłaty kary umownej w wysokości 80 zł za każdą rozpoczętą godzinę po terminie.
4. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się
z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organa ścigania.
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§14
1. Wynajmujący może odstąpić od niniejszej umowy przed przekazaniem samochodu najemcy do użytkowania,
w przypadku kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia lub nieoddania samochodu w terminie przez poprzedniego
najemcę lub innego zdarzenia losowego.
2. W przypadku o którym mowa w pkt. 1 Wynajmujący zobowiązuje się poinformować Najemcę o fakcie
odstąpienia od umowy niezwłocznie po powzięciu informacji o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie.
§15
Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary które powstały w związku z użytkowaniem i
wynajęciem pojazdu, a którymi zostanie obciążony Wynajmujący. Dotyczy to również kosztów które nie zostały
ujawnione do dnia zwrócenia pojazdu.
§16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane na piśmie, w formie obustronnie podpisanych aneksów,
pod rygorem nieważności.
§17
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego nr art. 710-719.
§18
Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYNAJMUJĄCY:

NAJEMCA:
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