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UMOWA WYNAJMU SAMOCHODU nr …........../2014 
 
Stronami niniejszej umowy są:                             
 1. CAR+ Michał Kwiatkowski 

 ul. Bolesława Prusa 7, 05-820 Piastów, tel. 501-501-792 

 NIP: 526-210-58-20                       www.caplus.pl          biuro@carplus.pl 
zwany dalej Wynajmującym 

 
 2. ............................................................................................................................. ........................................................................... 

              …......................................................................................................................., telefon ...............................................................                                                                                 

 pesel: ................................................, legitymujący się - …......................................................, seria/nr .............................................. 
 

  prawo jazdy kat.:.................., numer:........................................................................................      

 
zwany dalej Najemcą 

 §1  
1. Wynajmujący wypożycza Najemcy do użytkowania samochód osobowy, na warunkach określonych w 

niniejszej umowie. 

2. Warunkiem wypożyczenia samochodu muszą zostać spełniać następujące warunki:  
- zawarcie (podpisanie) umowy wynajmu,  

- okazanie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem), 
- okazanie prawa jazdy. 

 

 §2 
1. Najemca wypożycza samochód osobowy marki...................................., nr rej. …................. 

wraz z dowodem rejestracyjnym oraz dowodem ubezpieczenia OC i AC na czas określony od 
dnia......................................., godz. ….........  do dnia......................................, godz. ….............   

2. Zwrot wypożyczonego samochodu musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do godz. ............. 
3. Za wypożyczenie samochodu, Najemca uiszcza opłatę w wysokości ................. zł + Vat 

4. Przedmiotowy samochód jest w pełni sprawny. 

5. Stan paliwa w zbiorniku w chwili wypożyczenia …................................ 
6. Stan licznika w chwili wypożyczenia wynosi ...................................... kilometrów. 

 
§3 

1. Opłaty za wypożyczenie samochodu są następujące: 

- Przekroczenie  dwóch  godzin  po  upływie doby liczymy kolejną  dobę 
- za jedna dobę ……………. brutto.  

- Dopłata za oddanie brudnego pojazdu: 100+vat PLN 
2. Zapłata następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego. 

3. Najemca może przedłużyć umowę przed terminem zwrotu samochodu, bezpośrednio w firmie 

Wynajmującego lub drogą elektroniczną: biuro@carplus.pl  
4. Przedłużenie wypożyczenia samochodu następuje na podstawie stawek jak przy wypożyczeniu. 

5. W przypadku przekroczenia czasu wypożyczenia oraz nie przedłużenia umowy w określonym terminie, 
Wynajmujący nalicza karę w wysokości 300,00 zł netto za każdą rozpoczęta dobę. 
 

§4 

1. W przypadku nie oddania samochodu we wskazanym terminie i nie przedłużenia umowy, 
Wynajmującym zgłasza na Policję zaginięcie samochodu. 

2. Najemca zwraca samochód w terminie określonym umową. Samowolne przedłużenie okresu 

wypożyczenia powyżej 2 godzin powoduje pobranie dodatkowej opłaty karnej za każdą dodatkową dobę 
wypożyczenia. 
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§5 
1. W przypadku powstania szkody w pojeździe poniżej kwoty 500 złotych Najemca ponosi 

odpowiedzialność finansową. Natomiast w przypadku szkody opiewającej na kwotę powyżej 500 złotych 

Najemca pokrywa 10% kosztów naprawy poniesionych przez Wynajmującego. 
5. W przypadku uszkodzenia lub straty samochodu Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego 

powiadomienia Wynajmującego o zaistniałym fakcie. 
6. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej, Najemca zobowiązany jest do jak najszybszego 

skontaktowania się z Wynajmującym, powiadomienia Policji, uzyskania oświadczenia sprawcy, jeśli kolizja 

nastąpiła z winy osób trzecich oraz zabezpieczenia samochodu. 
 

 §6 
1. Najemca zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód wynikłych z 

prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków oraz środków farmakologicznych 
uniemożliwiających prowadzenie samochodu. 

2.  Samochód nie ma prawa opuszczać granic Rzeczypospolitej Polskiej  bez zgody Wynajmującego. W 

przypadku odnotowania faktu opuszczenia granicy Państwa Rzeczypospolitej zostanie naliczona kara w 
wysokości 10 000,00zł. 

3. W przypadku kiedy Najemca chce poruszać się wypożyczonym samochodem poza granicami Polski musi 
uzyskać pisemną zgodę Wynajmującego. 

4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby trzecie którym udostępni 

wypożyczony pojazd. 
5. Wewnątrz wynajmowanych pojazdów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

 
§7 

1.  W przypadku nie wywiązania się z warunków niniejszej umowy i powstania zobowiązania po stronie 

Najemcy, ponosi on koszty windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajętą przez Wynajmującego 
kancelarię prawną.  

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 

Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim. 
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

5. Strony oświadczają, że akceptują postanowienia niniejszej umowy, nie wnoszą zastrzeżeń do jej zapisów i 
zgodnie z wolą podpisują ją. 

  
                 WYNAJMUJĄCY                                                             NAJEMCA 

 
 
 

POTWIERDZENIE ZWROTU POJAZDU    
 

Zwrotu samochodu dokonano dnia …................. o godz. …............, stan licznika …............... km. 

UWAGI:............................................................................................................................................. 

WYNAJMUJĄCY                                                             NAJEMCA  

 

 

UWAGI:..............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 


