UMOWA NAJMU POJAZDU nr………../2013

Umowa najmu Pojazdu specjalnego - Autolawety
zawarta w dniu ....................................................... r. w ....................,…………………….………………………..
pomiędzy:
………………………… z siedzibą We Wrocławiu przy ul. …………………………, NIP ………………………
reprezentowaną przez ……………………………… zwanym w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM
a
.......................................................... z siedzibą/ zam. w ........................................................................
przy ul. ....................................................................................................................................................
reprezentowaną przez .......................................................……………………………………………………………………
NIP/ Seria, nr dowodu osobistego:
Seria, nr i data wydania prawa jazdy:

zwanym w dalszej części umowy NAJEMCĄ.
§1
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu specjalnego marki RENAULT MASTER , rok
produkcji 2012, numer rejestracyjny DW …………….. , numer identyfikacyjny pojazdu VIN
……………………………….. będącego przedmiotem najmu.
2. Pojazd będący przedmiotem najmu jest w stanie technicznym sprawnym. Stan techniczny
przedmiotu najmu jest Najemcy znany. Pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC, AC oraz ASSISTANCE
i jest objęty gwarancją Producenta. Pojazd nie posiada Tachografu. Pojazd posiada wbudowany
ogranicznik prędkości maksymalnej do 130 km/h.
§2
1. Wynajmujący oddaje do użytkowania Pojazd, o którym mowa w § 1 umowy, a Najemca Pojazd ten
przyjmuje w najem.
2. Pojazd będzie użytkowany przez Najemcę zgodnie z przeznaczeniem i przepisami obowiązującymi
na terenie danego Państwa. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub
niezgodne z przepisami użytkowanie pojazdu przez Najemcę.
3. Najemca jest zobowiązany (w przypadku doczepienia przyczepy do Pojazdu) do zorganizowania i
pokrycia na własny koszt wszelkich opłat ( np. VIATOLL ). Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne kary wynikające z niedostosowania się Najemcy do obowiązujących w danym
państwie przepisów ( w tym opłat drogowych ,przeładowania i innych).
4. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian przeznaczenia najętego Pojazdu, w szczególności
dokonywać przebudowy lub innych modyfikacji.

5. Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu niniejszej umowy w podnajem lub do bezpłatnego
Używania.
6. Ubezpieczenie AC Pojazdu nie pokrywa uszkodzeń kół, zawieszenia, szyb, instalacji radiowej, aktów
wandalizmu.
7. Wypożyczany Pojazd posiada pełny bak paliwa i powinien zostać zwrócony również z pełnym
bakiem paliwa. W przypadku zwrotu Pojazdu z niepełnym bakiem paliwa Najemca zapłaci kwotę 5,60
zł za każdy brakujący litr lub odpowiednia kwota zostanie potrącona z kaucji.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia/godz ............................................ do dnia/
godz ......................……………..
Wydanie Pojazdu będącego przedmiotem najmu nastąpiło do Najemcy w dniu dzisiejszym po
wspólnym sprawdzeniu jego stanu technicznego.
2. Za wypożyczenie Pojazdu, Najemca uiszcza z góry opłatę w kwocie ……………………….. Zł BRUTTO.

3. Najemca może przedłużyć umowę w terminie maksymalnie do 1,5 godzin po upływie terminu
zwrotu Pojazdu (określonego w § 3 pkt 1). Przedłużenie okresu najmu Pojazdu następuje na
podstawie stawek dobowych jak w dniu zawarcia niniejszej umowy.
4. W przypadku przekroczenia okresu najmu oraz nie przedłużenia umowy w określonym terminie
(pkt 3), Wynajmujący nalicza Najemcy karę w wysokości 400,00 zł netto za każdą rozpoczęta dobę. W
przypadku nie oddania Pojazdu we wskazanym terminie i nie przedłużenia umowy najmu (zgodnie z
pkt 3) , Wypożyczający zgłasza na Policję zaginięcie Pojazdu.
5. Najemca wpłaca kaucję w kwocie 1000 zł jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów
spowodowanych przez Najemcę. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy zdaniu
Pojazdu. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:
- uszkodzenie wypożyczonego Pojazdu (koszty naprawy w autoryzowanym serwisie),
- brakujące, podmienione części lub wyposażenie (wycena według cen dealera wraz z
kosztami robocizny),
-uszkodzona tapicerka i wypalone dziury po papierosach (koszt usunięcia usterki w
autoryzowanym serwisie),
- wyjątkowe zabrudzenie samochodu oraz tapicerki (koszty mycia samochodu z zewnątrz 35
zł, sprzątania samochodu wewnątrz 30 zł, prania tapicerki np. po kawie lub napojach 150zł),
-braku pełnego baku benzyny z zwróconym samochodzie (koszt uzupełnienia brakującego
paliwa na najbliższej stacji paliw).
6. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży Pojazdu, Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego
powiadomienia Wynajmującego o zaistniałym fakcie.

7. Jeżeli uszkodzenie Pojazdu nastąpiło w wyniku kolizji drogowej, Najemca zobowiązany jest do
niezwłocznego kontaktu z Wynajmującym, niezwłocznego powiadomienia Policji i sporządzenia
protokołu z kolizji, uzyskania oświadczenia sprawcy kolizji, Jeśli kolizja nastąpiła z winy osób trzecich.
W przypadku kolizji i unieruchomienia Pojazdu z winy Najemcy, Najemca zobowiązuje się pokryć
Wynajmującemu dodatkowo koszty związane z przestojem Pojazdu na czas naprawy i przywrócenia
do użytku, udział własny w szkodzie spowodowanej z winy Najemcy wynosi 10%.
§4
1. Najemca zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód
wynikłych z prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków oraz środków
farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie samochodu i innych ( np. przeładowanie i inne ).
W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela Pojazdu, Najemca pokryje
Wynajmującemu powstałe szkody w całości (wraz z kosztami przestoju Pojazdu na czas naprawy).
2. Samochód ma prawo opuścić terytorium Polski wyłącznie po uprzednim poinformowaniu
Wynajmującego. Najemca ma obowiązek w takim przypadku sprawdzić (lub skonsultować z
Wynajmującym), czy Pojazd posiada odpowiednie ubezpieczenia dla danego kraju.
3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym
udostępni przedmiot najmu.
4. Najemca jest zobowiązany do parkowania samochodu na parkingu strzeżonym lub na zamkniętych
terenach posesji.
§5
1. W przypadku nie wywiązania się z warunków niniejszej umowy i powstania zobowiązania po
stronie Najemcy, Najemca ponosi koszty windykacji roszczenia prowadzonego przez wynajętą przez
Wynajmującego Kancelarię Prawną / Firmę Windykacyjną.
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 inie wnoszą zastrzeżeń do jej
zapisów oraz zgodnie z wolą podpisują ją.
Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

NAJEMCA
....................................

WYNAJMUJĄCY
………...................................

