UMOWA NAJMU POJAZDU
zawarta dnia ............................................. w....................................................................... pomiędzy:
(data)
(miejscowość)
PANDA EXPRESS T. GĘBCZYK, K. PAWLARCZYK SPÓŁKA JAWNA wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349523, adres wykonywania działalności oraz adres do
doręczeń: ul. Józefa Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice, NIP: 6312535501, REGON: 240718579, reprezentowana przez
…………………………………………….., zwanym dalej Wynajmującym
a
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
zwanym dalej Najemcą.
§1 Przedmiot umowy najmu
Przedmiotem najmu jest pojazd campervan lub samochód wycieczkowy marki Renault Trafic , o numerze rejestracyjnym ………………
zwany dalej „Pojazdem”.
1.

2.

§2 Oświadczenia stron
Wynajmujący oświadcza, że:
a) posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem niniejszej umowy w zakresie określonym treścią niniejszej
Umowy.
b) wynajmowany pojazd posiada ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance.
c) przedmiot najmu jest sprawny i zdatny do użytku.
Najemca oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią „Regulaminu Najmu Pojazdu” i akceptuje jego warunki oraz zobowiązuje się do korzystania
z Pojazdu na zasadach ujętych w „Regulaminie Najmu Pojazdu” dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego
oraz w siedzibie firmy.
b) w momencie odbioru Pojazdu zapozna się z zasadami obsługi, a także ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
c) znane mu są wszelkie zasady użytkowania Pojazdu i zna konsekwencje ich nieprzestrzegania
d) kierowca/y samochodu posiada/ją kwalifikacje uprawniające do prowadzenia Pojazdu, o którym mowa w §1 pkt 1
niniejszej umowy,
e) Po zakończeniu najmu, zwróci Pojazd w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie uwzględniające
wykorzystywanie pojazdu przez Wynajmującego.

§3 Wydanie przedmiotu najmu
Przy przekazaniu i odbiorze Pojazdu Wynajmujący i Najemca zobowiązani są potwierdzić stan techniczny Pojazdu i jego wyposażenie
odpowiednimi wpisami i podpisami w “Protokole zdawczo - odbiorczym”. W protokole znajduje się m. in. stan licznika przebiegu
kilometrów, stan zewnętrzny i wewnętrzny, wyposażenie techniczne i dodatkowe.
1.
2.
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§4 Zasady eksploatowania pojazdu
Zasady eksploatacji samochodu określa Regulamin Najmu Pojazdów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Zabrania się Najemcy oddania Pojazdu do używania lub w podnajem osobom trzecim.
Strony zgodnie postanawiają, iż Najemca ponosił będzie pełną odpowiedzialność materialną za szkody i usterki wynikające
z nieprawidłowego eksploatowania.
Najemca zobowiązuje się przez czas trwania umowy do użytkowania Pojazdu zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi
przepisami. Zobowiązuje się dbać o dobry stan techniczny Pojazdu i zapewnić jego należytą konserwację
Do prowadzenia Pojazdu uprawnieni są tylko następujący kierowcy:
imię
nazwisko
adres
nr prawa jazdy
PESEL

Wynajmujący upoważnia Najemcę, zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą na terenie krajów objętych
zawartą przez Wynajmującego polisą ubezpieczeniową, do używania Pojazdu będącego przedmiotem najmu w okresie
wydania Pojazdu wskazanym w §5 pkt 1 niniejszej umowy.
§5 Okres obowiązywania umowy
Umowa zawarta zostaje na okres ………. dni, tj. od dnia …………………… do dnia ………………… .
Miejsce odbioru i zwrotu Pojazdu: …...................................................................................................
Najemca zobowiązuje się do zwrotu Pojazdu w terminie i do miejsca określonego niniejszą umową, chyba, że strony
postanowią inaczej. W przypadku niedotrzymania terminu Wynajmujący naliczy karę umowną w wysokości 100,00 zł netto za
każdą rozpoczętą godzinę po upływie tego terminu oraz pokrywa wszelkie straty zaistniałe z tego powodu.

4.
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Jeżeli Najemca nie zwróci Pojazdu do 6 godzin po ustalonym terminie oraz nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący
poinformuje organy ścigania o kradzieży, co spowoduje utratę kaucji oraz będzie skutkować ewentualnymi dalszymi
konsekwencjami finansowymi lub/i prawnymi.
§6 Czynsz najmu
Wysokość czynszu za najem Pojazdu wynosi ………………………….. (słownie: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. ) i zawiera już podatek VAT.
Czynsz, będzie płatny przelewem na rachunek Wynajmującego wskazany w fakturze VAT przesłanej przez Wynajmującego.
Inne usługi dodatkowe związane z przedmiotem najmu:
a) …………………………….
b) …………………………….
Limit kilometrów wynosi: 300 / dzień. Po przekroczeniu limitu każdy następny km w cenie 0,70 PLN brutto.
Końcowe rozliczenie między Stronami nastąpi po zdaniu Pojazdu.
Najemca jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 30% kwoty opisanej w pkt. 1 niniejszego paragrafu w terminie
5 dni od podpisania niniejszej umowy. Pozostała cześć kwoty opisanej w pkt. 1 niniejszego paragrafu będzie płatna w terminie
21 dni przed rozpoczęciem wynajmu.
Wszelkie opłaty o których mowa w §6 należy uiścić na konto bankowe Wynajmującego nr: 73 1940 1076 3187 5525 0000
0000.
§7 Kaucja

1.

Wpłata kaucji w wysokości uzgodnionej w trakcie przyjmowania rezerwacji i nie mniejszej niż 5000 zł (w przypadku
campervanu) oraz nie mniejszej niż 1500 zł (w przypadku samochodu wycieczkowego) jest warunkiem najmu Pojazdu. Kaucja
jest przeznaczona na pokrycie kosztów napraw i ubytków w wyposażeniu Pojazdu.

2.

Najemca zobowiązuje się do wpłaty kaucji na konto Wynajmującego najpóźniej 7 dni przed odbiorem Pojazdu. W wyjątkowych
okolicznościach, za zgodą Wynajmującego możliwa jest wpłata gotówką bezpośrednio przed odbiorem Pojazdu.

3.

Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z kaucji zobowiązań Najemcy powstałych w wykonywaniu niniejszej
umowy, w tym w szczególności zobowiązań powstałych w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków nałożonych na
Najemcę umową najmu, a niezapłaconych przez Najemcę najpóźniej w dniu zwrotu Pojazdu.

4.

Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia zwrotu Pojazdu, jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez
Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy najmu.

5.

Jeżeli w ciągu 7 dni roboczych o których mowa w punkcie 4 powyżej zostaną wykryte usterki spowodowane przez Najemcę,
a nieuwzględnione w protokole zdawczo – odbiorczym z powodu zatajenia lub niedopatrzenia, Wynajmujący po
udokumentowaniu usterek i przekazaniu dokumentacji Najemcy ma prawo pomniejszenia wpłaconej kaucji o koszt naprawy
ustalonych usterek

6.

Jeżeli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przewyższać będzie wysokość wpłaconej kaucji, Najemca
zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania.

§8 Odstąpienie od umowy najmu
Wynajmujący może odstąpić od Umowy najmu bez podawania przyczyn w dowolnym czasie do chwili wydania Pojazdu
Najemcy. Najemcy nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenie w stosunku do Wynajmującego. W przypadku odstąpienia
Wynajmującego od Umowy najmu zwróci on Najemcy opłatę rezerwacyjną oraz opłatę zasadniczą, o ile zostały one wcześniej wpłacone
przez Najemcę.
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§9 Postanowienia końcowe
Regulamin Najmu Pojazdu stanowi integralną część niniejszej umowy.
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądowy właściwemu dla siedziby
Wynajmującego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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[data, podpis Wynajmującego]

[data, podpis Najemcy]

