Warszawa dn. ………………………………
UMOWA NAJMU POJZADU
Przedmiotem najmu jest samochód:

POMIĘDZY:
MARCAR-PL MARCIN GOŁĄBEK
01-580 WARSZAWA
KRASIŃSKIEGO 29/38
NIP 5252458149

Marka:
Model:
………………………………………………………………………..

ZWANYM DALEJ WYNAJMUJĄCYM

Rok Produkcji:
………………………………………………………………………..

A

Limit kilometrów:
doba/tydz./msc*.
………………………………………………………………………..

…………………………………………………….
Imię i Nazwisko/Telefon

…………………………………………………….

Numer Rejestracyjny:
………………………………………………………………………..

Data wydania:
………………………………………………………………………..

…………………………………………………….

Data zwrotu:
………………………………………………………………………..

…………………………………………….............

Cena za dobę:
PLN netto
PLN brutto
………………………………………………………………………..

Adres
Nr dowodu/paszportu

PESEL/INNY NUMER IDENTYFIKACYJNY

ZWANYM DALEJ NAJEMCĄ

Wynajem do szkody nr*:
………………………………………………………………………..
*Niepotrzebne skreślić

.

§1
Najemcą pojazdu i osobą, która jest uprawniona do kierowania pojazdem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat w dniu podpisania umowy,
posiada ważne na terytorium UE prawo jazdy. W przypadku niespełnienia przez Najemcę lub osobę wymienioną w umowie wymogów wskazanych w
niniejszym paragrafie Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.
§2
Pojazdem może kierować osoba, która w umowie jest określona jako Najemca lub Kierowca (jej dane zostały wpisane w Umowie ). Wynajęty pojazd nie
może być podnajęty lub oddany osobie trzeciej do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Pojazd nie może także zostać oddany przez
Najemcę do używania osobie nie wymienionej w umowie najmu jako kierowca. Zapisy umowy odnoszące się do Kierowcy mają zastosowanie również do
Osoby upoważnionej.
§3
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, przewożone, pozostawione w przedmiocie najmu, jak również za opłaty i
należności wywołane zawinionym zachowaniem Najemcy lub Kierowcy w szczególności za mandaty, opłaty parkingowe.
§4
W przypadku udostępnienia przez Najemcę przedmiotu najmu osobie nie spełniającej wymogów przewidzianych niniejszą umową jako kierowcy
lub osobie nieupoważnionej przez Wynajmującego, zatrzymuje on wpłaconą przez Najemcę kaucję. Przedmiot najmu może być używany tylko na terenie Unii
Europejskiej. W przypadku wyjazdu pojazdem poza granice Rzeczpospolitej Polski, pojazd zostanie zgłoszony, jako przywłaszczony, kaucja zostaje
zatrzymana. W przypadku braku kontaktu z najemcą w ciągu 12h od pierwszej próby, wynajmujący zgłasza przywłaszczenie pojazdu do organów ścigania.
§5
Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Wynajmującego i Najemcę Umowy najmu pojazdu
i protokołu zdawczo odbiorczego pojazdu. Najemca wyraża zgodę na skan lub zdjęcie swojego prawa jazdy.
§6
Na mocy umowy najmu Wynajmujący zobowiązuje się wynająć określony w umowie pojazd, a Najemca zapłacić określony czynsz. Opłata za
najem pojazdu uiszczana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
§7
Wpłacona kaucja jest zwracana Najemcy w taki sam sposób w jaki została zapłacona.
§8
W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat wynikających z kar umownych lub kosztów napraw przedmiotu najmu, kaucja pozostaje do
dyspozycji Wynajmującego do dnia zakończenia napraw i od tego dnia biegnie termin 30 dni roboczych na zwrot ewentualnej reszty kaucji.
§9
Bieg okresu najmu rozpoczyna się od określonego w protokole zdawczo odbiorczym pojazdu.
§10
Najemca przed wydaniem przedmiotu najmu składa u Wynajmującego kaucję w ustalonej indywidualnie wysokości
§11
Wynajmujący wydaje Najemcy czysty i sprawny pojazd, a Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w takim samym stanie.
§12
Wynajmujący wydaje pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa, a Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazd również z pełnym zbiornikiem paliwa.
Jeśli pojazd zostanie wydany z innym poziomem paliwa strony wskażą tę okoliczność w protokole zdawczo – odbiorczym ze wskazaniem poziomu paliwa.
Najemca odbierając przedmiot najmu potwierdza odbiór kluczyków i niezbędnych elementów wyposażenia poprzez podpisanie protokołu zdawczoodbiorczego.
§13
W trakcie korzystania z przedmiotu najmu Najemca pokrywa koszty zużytego paliwa.
§14
Najemca zobowiązuje się do używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, w warunkach przewidzianych dla jego norm.
§15
W przedmiocie najmu obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA.
§16
Przedmiot najmu w szczególności nie może być używany:
1.przez osobę inną niż Najemca/Kierowca
2. do przewozu rzeczy, materiałów, substancji, które mogą spowodować znaczne zabrudzenia lub zniszczenia wnętrza pojazdu,
3. do przewozu zwierząt, dopuszczalne jest jedynie przewożenie małych zwierząt domowych po uprzednim zabezpieczeniu auta przed zanieczyszczeniem
oraz zniszczeniem,
4. do przewozu rzeczy lub osób w zakresie podnajmu,
5. do przewozu liczby osób lub masy ładunku przekraczających normy określone w dokumencie rejestracyjnym przedmiotu najmu,
6. niezgodnie z przeznaczeniem, w tym również w wyścigach, rajdach lub zawodach,
7. w sposób niezgodny z obowiązującym przepisami prawa, w szczególności prawa celnego oraz drogowego,
8. w sytuacji gdy kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji
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9. używania pojazdu do nauki jazdy,
10. oklejania pojazdu materiałami reklamowymi i informacyjnymi,
11. używania pojazdu przy ekstremalnych parametrach technicznych w sposób powodujący przyśpieszone zużywanie się lub uszkodzenie mechanizmów
przeniesienia napędu, opon i układu hamulcowego, tj. przekraczanie 4500 obrotów/minutę silnika oraz przekraczanie prędkości na drodze tj. 150km/h
Wszelkie naruszenia zawarte w § 16 niniejszej umowy mogą skutkować brakiem wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia Autocasco pojazdu w
razie powstania szkody, a co za tym idzie najemca zobowiązuje się do pokrycia powstałej szkody aż do pełnego jej pokrycia.
§17
Najemca zobowiązany jest do:
1. Stosowania w przedmiocie najmu odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji
technicznej pojazdu
2. wykonywania obsługi codziennej pojazdu – sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy,
sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, wymiany żarówek i bezpieczników. Koszty
związane z materiałami eksploatacyjnymi takimi jak olej silnikowy, płyn chłodzący, żarówki, wymiana zużytego ogumienia pokrywa wynajmujący kierując na
wniosek najemcy do serwisu naprawczego.
3. utrzymania pojazdu w należytej czystości.
4. W przypadku pojawienia się dymu z pojazdu, samoistnego wzrostu obrotów silnika – najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wyłączenia zapłonu
oraz do nie uruchomiania pojazdu pod żadnym pozorem.
§18
Wynajmujący lub osoby przez niego upoważnione, mają prawo do kontrolowania Najemcy w zakresie sposobu wykorzystania przedmiotu najmu
oraz jego stanu w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu regulaminu przez Najemcę.
§19
Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli pojazdu, Wynajmującemu bądź osobie przez niego upoważnionej.
§20
Po zakończeniu umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w miejscu i czasie ustalonym z wynajmującym.
§21
W sytuacji pozostawienia/porzucenia przedmiotu najmu uszkodzonego lub niesprawnego Najemca pokrywa pełne koszty naprawy również
koszty holowania. Oraz zostanie obciążony za przestój Pojazdu zgodnie z cennikiem dobowym określonym w umowie najmu. Przedmiotowe koszty mogą być
pokryte przez Wynajmującego z wniesionej kaucji.
§22
W przypadku gdy Najemca odda przedmiot wynajmu przed terminem uwzględnionym w umowie wynajmu, Wynajmujący nie zwraca Najemcy należności za
wynajem za niewykorzystany a okres wynajmu okres wypowiedzenia umowy wynosi 7 dni.
§23
Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia
przedmiotu wynajmu oraz utraty dokumentów, niezwłocznie po dokonaniu zwrotu użytkowanego przez Najemcę pojazdu albo po otrzymaniu przez
Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania w szczególności za szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu
lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia
elementów karoserii, uszkodzenia wnętrza pojazdu, uszkodzona szyba oraz łamaniem postanowień wymienionych w § 16-tym j umowy. Wynajmujący
udostępnia Ogólne Warunki Ubezpieczenia pojazdu na życzenie Najemcy.
§24
W przypadku kradzieży przedmiotu najmu, zaistnienia zdarzenia drogowego z udziałem przedmiotu najmu Najemca/Kierowca zobowiązany jest
wezwać Policję na miejsce zdarzenia, zażądać od Policji wydania kopii notatki, protokołu lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zaistnienia
któregokolwiek z przedmiotowych zdarzeń. Najemca zobowiązuje się również do poinformowania o opisanych powyżej zdarzeniach oraz niezwłocznego
przekazania uzyskanych dokumentów oraz informacji, które będą Wynajmującemu potrzebne do dochodzenia roszczeń powstałych w związku z opisanymi
powyżej zdarzeniami.
§25
Najemca ma obowiązek poinformowania Wynajmującego o wskazanych w treści w/w przepisów zdarzeniach niezwłocznie, nie później niż do 2 godzin od momentu
zdarzenia dzwoniąc pod numer 500806822/512490939 W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia pojazdu kaucja Najemcy zostanie wstrzymana do czasu
ustalenia kosztów czynności związanych z likwidacją napraw (przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego). Po ustaleniu wysokości kosztów strony dokonają
rozliczenia.
§26
W przypadku gdy koszty przekroczą wysokość kaucji Najemca będzie zobowiązany do pokrycia powstałej nadwyżki, natomiast gdy koszty będą niższe od
wysokości kaucji różnica zostanie zwrócona Najemcy.
§27
Wynajmujący w miarę możliwości zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego pojazdu w sytuacji unieruchomienia przedmiotu najmu trwającego powyżej 12
godzin, jeśli powstało ono z przyczyn niezależnych od Najemcy/ Kierowcy.
§28
Pojazdu zastępczego nie udostępnia się gdy unieruchomienie jest winą Najemcy lub Kierowcy lub Wynajmujący nie dysponuje wolnym pojazdem,
§29
W przypadku unieruchomienia Przedmiotu Najmu w przypadku braku możliwości podstawienia pojazdu zastępczego Wynajmujący nie zwraca kosztów
poniesionych przez najemcę.
§30
W przypadku przekroczenia określonego limitu (jeżeli taki limit został ustalony) Najemca zobowiązuje się do zapłaty kwoty 0,25 zł brutto za każdy
kilometr ponad wskazany limit.
§31
KARY:
1. W przypadku konieczności udzielenia przez wynajmującego do organów do tego uprawnionych, informacji o najemcy na wniosek organów do tego
uprawnionych w związku z popełnionymi wykroczeniami każdorazowo 100 zł
2. zwrotu brudnego samochodu w środku lub brudnej karoserii 70 zł
3. zwrotu samochodu z niepełnym bakiem - koszt uzupełnienia do pełnego baku + 30zł
4. utrata lub zniszczenie polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej z winy Najemcy – 500 zł
5. naruszenie zakazu palenia tytoniu w przedmiocie najmu – 500 zł
6. zawinione przez Najemcę uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu – 300 zł
7. Uszkodzenie powłoki lakierniczej, lusterek, anteny oraz innych części w wyniku niedbalstwa bądź niewłaściwego użytkowania przedmiotu najmu – według
cen nowych oryginalnych części.
§32
Najemca będzie zobowiązany do pokrycia szkody w pełnej wysokości w niniejszych okolicznościach:
1. prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy
2. wystąpienia szkody w wyniku umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa
3. ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji
4. Odmowy przyznania odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy/Kierowcy
5. pokrycia kosztów ponownego oklejenia danego uszkodzonego elementu zgodnie z wyceną
§33
Najemca oświadcza, że otrzymał umowę najmu wraz z protokołem zdawczo odbiorczym.
§34
Najemca oświadcza również, iż zapoznał się z postanowieniami umowy i akceptuje je.
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY SAMOCHODU
PROTOKÓŁ WYDANIA:

PODPIS WYDAJĄCEGO POJAZD

PODPIS NAJEMCY

PROTOKÓŁ ZWROTU:

PODPIS PRZYJMUJĄCEGO POJAZD
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PODPIS NAJEMCY

