§1
Przedmiotem najmu jest samochód marki Kia o numerze rejestracyjnym ……………….
Samochód zostaje przekazany w stanie kompletnym, sprawny bez uszkodzeń.
Wraz z samochodem przekazane zostają: kluczyk, dowód
rejestracyjny, polisa ubezpieczenia OC i warunki AC oraz Instrukcja użytkowania.
Wyposażenie dodatkowe:
Początkowy stan licznika: …………km. Paliwo: pełny zbiornik.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres od ……………. do ………. (dni: ).
§3
Najemca zobowiązany jest do użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
eksploatacji tego typu urządzeń. Sposób użytkowania określony
jest w Instrukcji użytkowania przedmiotu najmu.
§4
Przedmiot najmu nie może być bez pisemnej zgody Wynajmującego przedmiotem użyczenia
lub podnajmu
.
§5
Ubezpieczenie przedmiotu najmu obciąża Wynajmującego. W przypadku wystąpienia szkody
w przedmiocie najmu i odmowy ubezpieczyciela, co do zapłaty odszkodowania, Najemca
ponosi pełną odpowiedzialność i obciąża go obowiązek wypłaty odszkodowania do
wysokości szkody na rzecz Wynajmującego.
§6
Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu czynsz w wysokości: …………. PLN netto
(słownie: …………..) dziennie.
§7
Czynsz płatny będzie w dniu zakończenia niniejszej Umowy, w wysokości: ………… PLN
netto (słownie: ……………..) dziennie pomnożone przez ilość dni wynajmu samochodu.
§8
Po uzyskaniu informacji, że samochód pozostawiony do naprawy jest gotowy Najemca jest
zobowiązany do zwrotu najmowanego samochodu w ciągu 24 godzin. Po upływie tego
terminu Najemca zobowiązany jest do płacenia czynszu w wysokości …………… PLN netto
(słownie: ……………..) za każdy dzień.

§9
Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy w wypadku
naruszenia postanowień Umowy zawartych w § 3 i § 4.
§ 10
W przypadku wystąpienia szkody Najemca wypłaci Wynajmującemu karę umowną w
wysokości ………. PLN netto
§ 11
Po zakończeniu Umowy Najemca zobowiązany jest wydać Wynajmującemu przedmiot
Umowy w stanie niepogorszonym nad zużycie wynikające z
prawidłowej eksploatacji.
§ 12
W razie szkody: kolizji, wypadku, kradzieży, itp. Najemca zobowiązany jest do
natychmiastowego zawiadomienia Policji i Wynajmującego.
§ 13
Wszelkie zmiany, uzupełnienia i rozwiązanie niniejszej Umowy za zgodą stron wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
W sprawach nienormowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 15
Spory pomiędzy Stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
§ 16
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
§ 17
Samochód winien być zwrócony do siedziby Wynajmującego z tą samą ilością paliwa,
z jaką został odebrany.
§ 18
Dodatkowo Odbierający jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich opłat związanych z
eksploatacją pojazdu takich jak koszt benzyny, koszty
odpowiednich płynów, koszty parkingu itp. Dotyczy to również obowiązku zapłaty wszelkich
mandatów lub kar związanych z nieprawidłową jazdą
samochodem nałożone na Odbierającego lub Wynajmującego w okresie, kiedy samochód
pozostawał do dyspozycji Odbierającego.

