
UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI 
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. 
 
Mając na uwadze, że strony zawarły umowę najmu pojazdu („umowa podstawowa”) w związku z wykonywaniem której, Wynajmujący 
oddaje Najemcy w najem pojazd wraz z określonymi ruchomościami, strony ustalają zasady najmu ruchomości niniejszą umową 
(„umowa dodatkowa”) 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem/ami najmu niniejszej umowy jest  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem i posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem niniejszej umowy  
w zakresie określonym treścią niniejszej Umowy. 

2. Wynajmujący oświadcza ponadto, że przedmiot umowy jest w dobrym stanie technicznym. 
§ 2 

1. Wynajmujący oddaje do używania przedmiot umowy, a najemca ten przedmiot przyjmuje w najem. 
2. Wynajmujący przekaże najemcy instrukcję obsługi oraz materiały pomocnicze związane z funkcjonowaniem przedmiotu 

najmu, a także udzieli najemcy ustnych informacji, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z przedmiotu najmu. 
 

§ 3 
1. Najemca oświadcza, że przedmiot umowy widział i nie wnosi zastrzeżeń do jego wyglądu, stanu technicznego i właściwości. 
2. Wydanie przedmiotu najmu najemcy nastąpi w dniu wydania Najemcy samochodu objętego podstawową umową najmu, w tym 

dniu zostanie sporządzony także protokół zdawczo-odbiorczy zawierający szczegółowy opis przedmiotu najmu. 
 

§ 4 
Umowa zostaje zawarta na czas trwania umowy najmu pojazdu. 
 

§ 5 
CZYNSZ I INNE OBCIĄŻENIA 

1. Wysokość czynszu za najem przedmiotu najmu wynosi ………………………………………………… 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ) i zawiera już podatek VAT. 

2. Wszelkie opłaty o których mowa w niniejszej umowie należy uiścić na konto bankowe Wynajmującego nr: 73 1940 1076 3187 
5525 0000 0000. 

 
§ 6 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI NAJEMCY 
1. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z umową i jej przeznaczeniem. 
2. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego używania osobom trzecim bez 

zgody wynajmującego. 
 

§ 7 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W razie rozwiązania umowy najmu pojazdu, najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania przedmiotu najmu w stanie 
niepogorszonym. Najemca nie jest odpowiedzialny za zużycie rzeczy będące wynikiem prawidłowego używania. 

2. Podstawą ustalenia stanu technicznego przedmiotu najmu po rozwiązaniu umowy będzie protokół odbiorczy sporządzony  
i podpisany przez obie strony niezwłocznie po wydaniu przedmiotu najmu. 

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla siedziby Wynajmującego 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla najemcy i jednym dla wynajmującego. 

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

[data, podpis Wynajmującego] [data, podpis Najemcy] 

 


