UMOWA NAJMU SAMOCHODU

Obs³uga flot samochodowych

Stronami niniejszej umowy s¹:
1. Car+Micha³ Kwiatkowski, ul.Boles³awa Prusa 7, 05-820 Piastów, www.carplus.pl, e-mail: biuro@carplus.pl,
tel: +48 501 501 792 zwany dalej Wynajmuj¹cym
2. Imiê i nazwisko : ……………………………………...……zwany dalej Najemc¹, pesel……………...……………
Adres zamieszkania:…………………...………………………………………………… tel: ……………………………
Legitymuj¹cy siê ……......… seria/nr……….………....., prawo jazdy kat: ……..nr ……….………………………….
§1
1. Wynajmuj¹cy wypo¿ycza Najemcy do u¿ytkowania samochód osobowy,
na warunkach okreœlonych w niniejszej umowie.
2. Warunkiem wypo¿yczenia samochodu jest:
- zawarcie (podpisanie) umowy wynajmu,
- okazanie dokumentu to¿samoœci (ze zdjêciem),
- okazanie prawa jazdy.
§2
1. Najemca wypo¿ycza samochód osobowy marki................................................,
nr rej. ......................................... wraz z dowodem rejestracyjnym oraz dowodem
ubezpieczenia OC i AC na czas okreœlony
od dnia.......................................................godz. .....................
do dnia...................................................... godz. .....................
2. Zwrot wypo¿yczonego samochodu musi nast¹piæ w nieprzekraczalnym
terminie do dnia................................................... godz. ................
3. Za wypo¿yczenie samochodu, Najemca uiszcza op³atê w wysokoœci
.................................. z³ + Vat
4. Przedmiotowy samochód jest w pe³ni sprawny.
5. Stan paliwa w zbiorniku w chwili wypo¿yczenia ..................................................
6. Stan licznika w chwili wypo¿yczenia wynosi .....................................kilometrów.
§3
1. Op³aty za wypo¿yczenie samochodu s¹ nastêpuj¹ce:
- za jedna dobê ................................... brutto
- ka¿da nastêpna pe³na doba liczona jest po up³ywie 2h od terminu oddania
samochodu - dop³ata za oddanie brudnego pojazdu: 100+vat PLN
2. Zap³ata nastêpuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wynajmuj¹cego.
3. Najemca mo¿e przed³u¿yæ umowê przed terminem zwrotu samochodu,
bezpoœrednio w firmie Wynajmuj¹cego lub drog¹ elektroniczn¹:
biuro@carplus.pl
4. Przed³u¿enie wypo¿yczenia samochodu nastêpuje na podstawie stawek jak
przy wypo¿yczeniu.
5. W przypadku przekroczenia czasu wypo¿yczenia oraz nie przed³u¿enia
umowy w okreœlonym terminie, Wynajmuj¹cy nalicza karê w wysokoœci
300,00 z³ netto za ka¿d¹ rozpoczêta dobê.
§4
1. W przypadku nie oddania samochodu we wskazanym terminie i nie
przed³u¿enia umowy, Wynajmuj¹cym zg³asza na Policjê zaginiêcie
samochodu.
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2. Najemca zwraca samochód w terminie okreœlonym umow¹. Samowolne
przed³u¿enie okresu wypo¿yczenia powy¿ej 2 godzin ,bez pisemnego
poinformowania Wynajmuj¹cego, powoduje pobranie dodatkowej op³aty karnej
za ka¿d¹ dodatkow¹ dobê wypo¿yczenia.
§5
1. W przypadku powstania szkody w pojeŸdzie poni¿ej kwoty 500z³
Najemca ponosi odpowiedzialnoœæ finansow¹. Natomiast w przypadku szkody
opiewaj¹cej na kwotê powy¿ej 500z³ Najemca pokrywa 10% kosztów naprawy
poniesionych przez Wynajmuj¹cego.
2. W przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu Najemca jest
zobowi¹zany do natychmiastowego powiadomienia Wynajmuj¹cego o
zaistnia³ym fakcie.
3. Je¿eli uszkodzenie nast¹pi³o w wyniku kolizji drogowej, Najemca
zobowi¹zany jest do jak najszybszego skontaktowania siê z Wynajmuj¹cym,
powiadomienia Policji, uzyskania oœwiadczenia sprawcy, jeœli kolizja nast¹pi³a
z winy osób trzecich oraz zabezpieczenia samochodu.
§6
1. Najemca zobowi¹zuje siê do pe³nej odpowiedzialnoœci oraz pokrycia
wszystkich ewentualnych szkód wynik³ych z prowadzenia pojazdu w stanie
nietrzeŸwym, lub pod wp³ywem narkotyków oraz œrodków farmakologicznych
uniemo¿liwiaj¹cych prowadzenie samochodu.
2. Samochód nie ma prawa opuszczaæ granic Rzeczypospolitej Polskiej bez
zgody Wynajmuj¹cego. W przypadku odnotowania faktu opuszczenia
granicy Pañstwa Rzeczypospolitej zostanie naliczona kara w wysokoœci
10 000z³.
3. W przypadku kiedy Najemca chce poruszaæ siê wypo¿yczonym
samochodem poza granicami Polski musi uzyskaæ pisemn¹ zgodê
Wynajmuj¹cego.
4. Najemca ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone przez
osoby trzecie którym udostêpnia wypo¿yczony pojazd.
5. Wewn¹trz wynajmowanych pojazdów obowi¹zuje ca³kowity zakaz
palenia tytoniu.
§7
1. W przypadku nie wywi¹zania siê z warunków niniejszej umowy i powstania
zobowi¹zania po stronie Najemcy, ponosi on koszty windykacji roszczenia
prowadzonej przez wynajêt¹ przez Wynajmuj¹cego kancelariê prawn¹.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ umow¹ maj¹ zastosowanie
w³aœciwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. S¹dem w³aœciwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikaj¹cych
z niniejszej umowy jest S¹d Rejonowy w Warszawie.
4. Niniejsz¹ umowê sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach
po jednym dla ka¿dej ze Stron.
5. Strony oœwiadczaj¹, ¿e akceptuj¹ postanowienia niniejszej umowy, nie
wnosz¹ zastrze¿eñ do jej zapisów i zgodnie z wol¹ podpisuj¹ j¹.
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POTWIERDZENIE ZWROTU POJAZDU
Zwrotu samochodu dokonano dnia .................. o godz. .........., stan licznika .................... km, stan paliwa................
UWAGI .........................................................................................................................................................
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