UMOWA NAJMU
SAMOCHODU (AUTOLAWETY) * (niepotrzebne skreślić)
SAMOCHODU (AUTOLAWETY) I LAWETY * (niepotrzebne skreślić)
LAWETY * (niepotrzebne skreślić)
zawarta w Zielonej Górze w dniu ...
pomiędzy:
Maciejem Szulc prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ZULUS Maciej Szulc z siedzibą w
Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 4 (65-426 Zielona Góra) i wpisanego do ewidencji działalności
gospodarczej
w dniu 20.12.2013, NIP: 8881447885, telefon do kontaktu: 600-663-001
zwanym dalej Wynajmującym
a
…………………………………………………………………………………………
zwaną/ym dalej Najemcą
zwanymi dalej łącznie
Stronami o następującej treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 1.
Na mocy niniejszej umowy Wynajmujący udostępnia Najemcy za wynagrodzeniem samochód
(autolawetę) albo/i lawetę ………………. nr rej.: ………………., kolor: ……, nr VIN:
……………… zwany dalej przedmiotem umowy.
Pojazd o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest sprawny techniczny i nie posiada jakichkolwiek
uszkodzeń. Przekazanie samochodu następuje protokołem zdawczo-odbiorczym.
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia …………… od godz. ……….. do dnia
………………roku do godz. …………. i tylko w tym okresie Najemca uprawniony jest do
korzystania z samochodu.
Z tytułu najmu samochodu o którym mowa w ust. 1 powyżej, Najemca zobowiązuje się do zapłaty
na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia w łącznej wysokości ………………zł brutto ustalonej jako
……..
Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w ust. 4 powyżej, następuje przed wydaniem Najemcy
przedmiotu umowy gotówką/kartą płatniczą.
Najemca zobowiązuje się nadto do uiszczenia wraz z kwotą wynagrodzenia o której mowa w ust. 4
powyżej, i w określonym tam terminie (przed wydaniem Najemcy samochodu) zwrotnej kaucji w
wysokości …………zł brutto na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego
związanych m.in. z uszkodzeniem, zniszczeniem przedmiotu umowy. Kaucja podlega rozliczeniu
bezpośrednio po zwrocie przedmiotu umowy i po dokonaniu jego oględzin, z zastrzeżeniem § 3 ust.
3 umowy. Zwrot kaucji następuje w takiej samej formie w jakiej była uiszczona.

§ 2.
Najemca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Regulamin
jest integralną częścią niniejszej umowy.
§ 3.
1. Najemca zobowiązuje się zwrócić samochód w stanie niepogorszonym w terminie do dnia …………
do godz. …………… Wynajmującemu tj. odstawić go na plac przy ul. Zjednoczenia 118 w Zielonej
Górze. Zwrotne przekazanie samochodu następuje protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Najemca zobowiązany jest do utrzymania samochodu w czystości i zwrotu czystego samochodu, a w
przypadku naruszenia tego obowiązku (zwrot brudnego auta wewnątrz i na zewnątrz) zobowiązany
jest do zapłaty kary umownej w kwocie …
3. Najemcy ani osobom z nim podróżującym nie wolno palić papierosów wewnątrz samochodu, a w
przypadku naruszenia tego obowiązku (stwierdzenie zapachu tytoniu w kabinie) Najemca
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w kwocie …
4. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód z pełnym bakiem, a w przypadku naruszenia tego
obowiązku Najemca zobowiązany jest do zapłaty równowartości faktycznych kosztów zatankowania
samochodu (autolawety) do stanu pełnego baku.
§ 4.

1. Najemcy nie wolno podnajmować, użyczać czy oddawać innym osobom do korzystania samochód o
którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym przez Wynajmującego w przypadku
naruszenia przez Najemcę warunków umowy oraz Regulaminu.
4. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z ważnych przyczyn z zachowaniem 1
dniowego okresu wypowiedzenia.
5. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.
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PROTOKÓŁ WYDANIA SAMOCHODU

Lp.

Wyjazd

1

Stan licznika

2

Stan paliwa

3

Uszkodzenia
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PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SAMOCHODU
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Uszkodzenia
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