Umowa wypożyczenia samochodu nr ….....................................
Zawarta w Pruszczu Gdańskim w dniu …................................. roku pomiędzy:
BEST OILS Daniel Rzaniecki, przy ul. Gabriela Narutowicza 2, 83-000 Pruszcz Gdański, powiat
gdański, woj. Pomorskie, REGON 222132400, NIP 6040065032.
zwana dalej Wynajmującym
a
(imię i nazwisko)....................................................................................................................................
(adres zamieszkania)..............................................................................................................................
(PESEL)..................................................................................................................................................
Dowód Osobisty:
(seria/nr).................................................................................................................................................
(wydany przez).......................................................................................................................................
Prawo Jazdy:
(numer)...................................................................................................................................................
(organ wydający)....................................................................................................................................
Tel. kontaktowy.....................................................................................................................................
(e-mail)...................................................................................................................................................
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą...............................................................................
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem
NIP............................................................. zwanym dalej Najemcą
o następującej treści:
ptk.1
1.Przedmiotem wynajmu jest samochód osobowy, szczegółowo określony w umowie.
2.Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący oddaje do używania Najemcy przedmiot wynajmu
określony w ust. 1 na okres określony w pkt.3, a Najemca zobowiązuje się do zapłaty z góry
umówionego czynszu w wysokości …............ złotych.
3.Wynajmujący nie wyraża zgody na wyjazd i eksploatację przedmiotu wynajmu na terytorium
Rosji, Białorusi, Ukrainy i Albanii.
ptk.2
1.Wynajmujący pobrał kaucję w wysokości …................ złotych.
2.Kaucja zostanie zwrócona w całości niezwłocznie po odbiorze samochodu przez Wynajmującego
z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3.Wszelkie wynikające z niniejszej umowy nieuregulowane należności Wynajmujący ma prawo
rozliczyć z kwoty kaucji wpłaconej przez Najemcę.
ptk.3
1.Przedmiot wynajmu zostaje wynajęty na czas od dnia...............................roku, godz.......................
do dnia..............................roku, godz...............................
2.Wypożyczenie oraz zwrot przedmiotu wynajmu będą miały miejsce na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego, który stanowi załącznik nr 1.
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ptk.4
1.W przypadku przedłużenia wynajmu bez powiadomienia Wynajmującego pobierana jest
podwójna stawka za każdą dobę/godzinę* wynajmu samochodu.
2.Za każdą godzinę opóźnienia zwrotu przedmiotu wynajmu Wynajmujący pobierze opłatę w
wysokości 50 złotych.
ptk.5
Najemca oświadcza, że:
1.Przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wynajmowany pojazd przez okres od momentu
jego przekazania Najemcy do momentu jego zwrotu Wynajmującemu.
2.Przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność materialną za przedmiot wynajmu w szczególności
w następujących przypadkach:
a)w przypadku jego uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży częściowej lub całkowitej,
b)w przypadku zaistnienia innej szkody, w przedmiocie wynajmu lub poza nim, w rezultacie
naruszenia zasad ruchu drogowego lub innych obowiązujących przepisów prawa, jeżeli w wyniku
tego zdarzenia lub zaniechania wykonania odpowiednich czynności Ubezpieczyciel odmówił
wypłaty odszkodowania,
c)w przypadku kradzieży sprzętu, urządzenia lub instalacji zamontowanych w przedmiocie
wynajmu stanowiących wyposażenie dodatkowe, które nie są objęte ubezpieczeniem,
koszt naprawy uszkodzonych opon zawsze obciąża najemcę.
3.Ponosi pełną odpowiedzialność finansową oraz prawną za szkody powstałe w przypadku kolizji
lub wypadku spowodowanego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających.
4.Nie będzie podnajmował pojazdu osobom trzecim.
5.Znane mu są wszystkie warunki ubezpieczenia OC i/lub AC dotyczące wynajmowanego pojazdu i
będzie się do nich bezwzględnie stosował.
6.Zobowiązuje się do tankowania przedmiotu wynajmu wyłącznie na następujących stacjach paliw:
Shell, Orlen, BP, Statoil, Aral, Agip, Elf i Rafineria Gdańska , na co przedstawi Wynajmującemu
paragony lub faktury VAT na ilość paliwa odpowiadającej przejechanym kilometrom. W przypadku
braku przedstawienia w dniu zwrotu przedmiotu wynajmu paragonów lub faktur VAT lub gdy z
przedstawionych paragonów lub faktur VAT ilość zatankowanego paliwa nie będzie odpowiadać
przejechanym kilometrom zostanie potrącona z kaucji kwota 500 zł.
7.Przyjmuje do wiadomości, że podzespoły przedmiotu wynajmu są oznakowane , plombowane, a
naruszenie tych oznakowań i plomb grozi odpowiedzialnością karną oraz utratą w całości kaucji, o
której mowa w ptk.2 ust.1.
8.Zapoznał się z regulaminem, który jest dostępny na stronie www, w pojeździe oraz siedzibie
firmy.
pkt.6
1.Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za uzyskane mandaty karne oraz inne opłaty
nieuiszczone, a otrzymane w związku z używaniem przedmiotu wynajmu.
2.W przypadku kolizji, wypadku lub kradzieży wymagany jest bezwzględnie protokół sporządzony
z udziałem Policji. W razie braku protokołu pełny koszt naprawy oraz inne koszty niepokryte
ponosi Najemca.
pkt.7
Po zakończeniu trwania umowy najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot wynajmu czysty na
zewnątrz, wysprzątany wewnątrz oraz z właściwym stanem paliwa. W przeciwnym przypadku
Wynajmujący ma prawo naliczyć następujące należności:
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a)samochód brudny na zewnątrz-100 złotych
b)samochód niewysprzątany wewnątrz-150 złotych
c)samochód z brakiem paliwa-koszt brakującego do właściwego stanu paliwa (1l-10 zł) dodatkowo
koszt serwisowy 50zł
pkt.8
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, mogących powstać w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego.
3.W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
4.Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
5.Ceny podane w umowie, są cenami brutto, faktura VAT zostanie wystawiona w momencie
rozliczenia najmującego z okresu najmu.
Pkt.9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze Stron.
*niepotrzebne skreślić
Przedmiotem wynajmu jest samochód marki:
o numerze rej.:
nr dow. Rej.:
numer nadwozia:..............................................................
stan licznika:.....................................................................
stan paliwa:.......................................................................
Uwagi:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu
poczty elektronicznej przez BEST OILS Daniel Rzaniecki, przy ul. Gabriela Narutowicza 2, 83-000 Pruszcz Gdański, w celach marketingowych tej
firmy związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926-dalej Ustawa).
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