Umowa najmu samochodu nr ……

zawarta w............................. dnia....................................,
zwana dalej "Umową", pomiędzy:
Przewóz osób Jarosław Gawłowski, adres: ul. Bysławska 69/1 , 04-993 Warszawa, NIP:
952-193-64-53, Regon:017377668 zwanym dalej "Wynajmującym"
a
............................................................, zamieszkałym w .............................. przy ul.
................................................, posiadającym nr PESEL: ......................zwanym dalej
„Najemcą”
zwanymi dalej „Stroną”, lub łącznie „Stronami”.

§1
Przedmiot Umowy
1. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania samochód marki......................... o nr
rej..................................... (dalej "Samochód") na czas nieokreślony/ na
okres..................... w zamian za określony w Umowie czynsz najmu. Cennik najmu
pojazdów stanowi załącznik nr ......... do Umowy.
2. Samochód jest sprawny technicznie, w dobrym stanie. Wszelkie uwagi dotyczące
stanu Samochodu Najemca obowiązany jest zgłosić Wynajmującemu w chwili odbioru
przedmiotu najmu.
3. Przekazanie Samochodu Najemcy do używania oraz zwrot samochodu
Wynajmującemu przez Najemcę potwierdzają, odpowiednio, Protokół Wydania i Protokół
Zwrotu Samochodu. Wzór Protokołu Wydania oraz Protokołu Zwrotu stanowi załącznik
nr... do Umowy.

§2
Obowiązki Najemcy
1. Najemca zobowiązany jest korzystać z samochodu z należytą starannością i zgodnie
z jego przeznaczeniem. Wszelkie obowiązki nałożone na Najemcą, wymienione w
niniejszym paragrafie, a w szczególności w ust. 5, obciążają także osoby trzecie
korzystające z Samochodu za zgodą lub wiedzą Najemcy, przy czym Najemca
odpowiada ca zachowanie tych osób jak za własne działania i zaniechania. 2. Najemca
zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości ………………. gotówką lub przelewem na
nr rachunku: ………………………………………………. Kaucja zostanie rozliczona w
chwili zwrotu Samochodu przez Najemcę.
3. Najemca zobowiązany jest zwrócić Samochód, po upływie okresu najmu, w stanie w
jakim go otrzymał od Wynajmującego (zatankowany oraz umyty) wraz ze wszelką
otrzymaną od niego dokumentacją dotyczącą Samochodu, wyposażeniem dodatkowym
oraz kompletem opon (... szt.).

4. Jeżeli Najemca zwróci samochód w nienależytym stanie, w szczególności:
uszkodzony, z uszkodzoną felgą, oponą, czy brudny lub nie zatankowany, Wynajmujący
ma prawo potrącić kwotę niezbędną do przywrócenia Samochodu do należytego stanu z
kaucji, o której mowa w ust. 2. Ceny poszczególnych elementów składających się na
przywrócenie samochodu do stanu w jakim się on znajdował w chwili jego przekazania
Najemcy wskazane będą wg cennika Audatex.
5. Najemca zobowiązany jest w szczególności do:
a) przestrzegania przepisów prawa podczas używania Samochodu oraz zachowania
należytej staranności,
b) zapłaty mandatów oraz innych kar wynikających z ewentualnego naruszenia prawa w
związku z korzystaniem z samochodu,
c) nie używania Samochodu podczas rajdów, wyścigów, zawodów i innych imprez o
takim charakterze, z zastrzeżeniem, że Samochód może być używany do czynności
związanych z obsługą takich wydarzeń,
d) nie przewożenia Samochodem środków żrących, brudzących, o ostrych krawędziach,
lub innych mogących uszkodzić lub zabrudzić pojazd,
e) należytego zabezpieczania samochodu w czasie jego postoju przed kradzieżą, w
szczególności poprzez korzystanie z parkingów strzeżonych oraz korzystania z
zamontowanych do tego celu urządzeń,
f) nie wyjeżdżania Samochodem poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że
Wynajmujący wyrazi na to pisemną zgodę.
6. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z bieżącą eksploatacją
Samochodu. Najemca nie może dokonywać żadnych napraw Samochodu, za wyjątkiem
zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego dalszą jazdę samochodem. W takiej sytuacji
Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o tej okoliczności i
uzyskać jego zgodę na naprawę.

§3
Obowiązki Wynajmującego
1. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania sprawny Samochód w należytym stanie,
tzn. czysty i zatankowany do pełna wraz z kompletem niezbędnej dokumentacji (dowód
rejestracyjny, dowód ubezpieczenia), kompletem opon (....szt.) i wyposażeniem
dodatkowym: ……………………………………………………………
2. Samochód jest ubezpieczony w zakresie AC i OC zgodnie z zasadami
obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Samochód wyposażony jest w lokalizator GPS rejestrujący w czasie rzeczywistym
położenie samochodu, trasę przez niego przebytą, parametry przejazdu oraz inne dane
związane z przemieszczaniem się pojazdu oraz zapisujący wszystkie powyższe dane i
umożliwiający ich odtworzenie w dowolnym czasie.

&4
Czynsz najmu
1. Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości określonej w Cenniku
stanowiącym załącznik do umowy, tj. w wysokości..............................................
2. Czynsz najmu płatny jest w dniu wydania samochodu Najemcy w wysokości
wynikającej z deklarowanego przez niego czasu używania samochodu. Jeżeli Najemca
będzie używał samochodu dłużej niż deklarował w dniu wydania mu pojazdu, wówczas
pozostałe do uiszczenia wynagrodzenie za najem, uiści w dniu przekazania samochodu
Wynajmującemu, gotówką do rąk Wynajmującego lub przelewem na rachunek bankowy
nr: …………………………………………, przy czym za dzień zapłaty, uważa się dzień
zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Wynajmującego.

§5
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności
naruszenia obowiązków Stron, Strona może żądać od Strony naruszającej zapłaty kary
umownej w wysokości 5-krotności wartości kaucji, o której mowa w §2 ust. 2.
2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Strony z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy
ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy.
3. Termin płatności kary umownej wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
przez wezwania do zapłaty.
4. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Wynajmujący może dochodzić naprawienia
szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

§6
Postanowienia szczegółowe
1. W razie potrzeby przedłużenia okresu najmu Najemca poinformuje Wynajmującego o
tej okoliczności telefonicznie (nr tel. ……………..), osobiście lub mailowo. Najemca może
przedłużyć okres korzystania z Samochodu jedynie zgodą Wynajmującego.
2. Najemca może prowadzić Samochód o ile posiada ważne prawo jazdy i jest ono
ważne co najmniej na 12 miesięcy wcześniej przed zawarciem Umowy.
3. Wynajmujący ma prawo żądać natychmiastowego zwrotu Samochodu, jeżeli Najemca
będzie naruszał postanowienia Umowy. Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę
wszelkimi kosztami związanymi z odbiorem Samochodu czy ze stwierdzonymi
uszkodzeniami.
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Najemcę
lub osoby trzecie w samochodzie. Odbiór rzeczy pozostawionych w Samochodzie
odbywa się na koszt, ryzyko i staraniem Najemcy.
5. W razie wypadku drogowego/kolizji drogowej Najemca zobowiązany jest:
a) uzyskać stosowne oświadczenie, zawierające w szczególności dane uczestników
wypadku oraz świadków wraz z ich podpisami,
b) nie pozostawiać Samochodu bez opieki lub zabezpieczenia,

c) zawiadomić niezwłocznie Policję w razie wątpliwości co do tego z czyjej winy
zdarzenie drogowe nastąpiło oraz Pogotowie ratunkowe gdy są ranni.
6. W razie zdarzenia drogowego, z udziałem osoby trzeciej, powodującego szkodę w
Samochodzie, odpowiedzialność Najemcy ograniczona jest udziałem własnym w
szkodzie stanowiącym wysokość kaucji, o której mowa w §2 ust. 2, z zastrzeżeniem §5
ust. 1.
7. W razie kradzieży Samochodu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu
przekazane dokumenty, w tym dowód rejestracyjny oraz komplet kluczyków, pod
rygorem obciążenia go przez Wynajmującego kwotą stanowiącą równowartość wartości
samochodu w chwili kradzieży samochodu. Najemca niezwłocznie zawiadamia Policję i
Wynajmującego o kradzieży samochodu.
8. Najemca wyraża zgodą na udostępnienie jego danych, w niezbędnym zakresie,
organom państwowym i zagranicznym, w celu uregulowania wszelkich mandatów i opłat
naliczonych Najemcy.

§7
Siła wyższa
1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
Umowy, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą,
2. Dla celów Umowy ”siłą wyższą” jest zdarzenie obiektywne, zewnętrzne,
nieposiadające swojego źródła wewnątrz Strony, niemożliwe do przewidzenia,
nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec i które
uniemożliwia stronie Umowy wykonanie obowiązków przewidzianych Umową (w
szczególności wojna, powódź, huragan).

§8
Postanowienia końcowe
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo o ruchu drogowym i inne właściwe powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
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