UMOWA WYNAJMU POJAZDU/ AUTOLAWETY
Umowa zawarta w Rybniku w dniu 2012.06.21 pomiędzy:
1. AUTOPETRA, ul. Szafranka 12, 44-200 Rybnik, w imieniu, której działa Andrzej Spendel, zwany
dalej Wynajmującym, a
2. Jan Kowalski imiona rodziców Jan Maria zam. Rybnik ul. Kościuszki 5 nr. dowodu osobistego
AAA888888 PESEL 7777777777777 nr prawo jazdy A55555 o kategorii B zwany dalej Najemcą
§1
1. Wynajmujący wypożycza Najemcy do używania samochód osobowy/lawete/autolawetę określony w
dalszej części umowy jako pojazd, na warunkach określonych w umowie.
2. W celu wypożyczenia pojazdu Najemca musi spełnić następujące warunki:
−

ukończone 18 lat,

−

posiadać i przedłożyć Wynajmującemu do wglądu ważny dowód osobisty lub paszport,

−

posiadać i przedłożyć Wynajmującemu do wglądu honorowane na terytorium RP prawo jazdy,

−

uiścić całą należność za wynajem pojazdu za cały okres wynajmu z góry w kwocie wskazanej
w dalszej części umowy,

−

zawrzeć (podpisać) niniejszą umowę wynajmu,

−

przedstawić dwa dokumenty tożsamości, w tym ważne prawo jazdy o jakim mowa powyżej.

3. Najemca oświadcza, iż upoważnia Wynajmującego do przekazania danych osobowych będących
własnością Najemcy organom państwowym.
§2
1. Najemca wypożycza Wynajmującemu pojazd autolawetę o numerze VIN WDB9036231R234567 i
numerze rejestracyjnym SR9200C, wraz z Lawetą/przyczepą o numerze VIN SZ920000090BR1029 i
numerze rejestracyjnym WX958AC, na czas od 21.06.2012, godzina 17.30, do 22.06.2012, godzina
17.30.
2. Najemca uiszcza wynajmującemu za wypożyczenie pojazdu autolawety o jakim mowa w punkcie 1
paragraf 2 umowy jednorazową opłatę w kwocie ......................... PLN brutto.
3. Najemca oświadcza, iż pojazd osobowy prowadzony jest przez niego osobiście, jak również przez Jan
Kowalski imiona rodziców Jan Maria zam. Rybnik ul. Kościuszki 5 nr. dowodu osobistego
AEF999999 PESEL 77777777, nr prawo jazdy AS11111 o kategorii B.
4. Zwrot wypożyczonego pojazdu musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2012 godzina
17.30. W przypadku braku zwrotu pojazdu w ciągu 12 godzin od terminu zwrotu pojazdu wskazanego
w umowie traktowane będzie, jako przywłaszczenie pojazdu i zgłaszane będzie przez Wynajmującego
odpowiednim organom ścigania i Policji.
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5. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd w terminie wskazanym w umowie, w stanie
niepogorszonym, poza stanem wynikającym z prawidłowej eksploatacji, pojazdu, w stosunku do stanu
pojazdu określonego w protokole wydania pojazdu, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
6. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd, w którym w zbiorniku paliwa, winna znajdować się pełna
ilość paliwa. Braki paliwa w przedmiotowym zakresie uzupełnione zostaną na koszt Najemcy pojazdu,
według cen obowiązujących w dniu zwrotu pojazdu
7. Przedmiotowy pojazd jest w pełni sprawny i gotowy do jazdy, a stan paliwa, oraz wszelkich płynów
pojazdu w momencie przekazania wynosi 4/4 pojemności, co potwierdza protokół wydania pojazdu,
stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii,
uszkodzenia lub wypadku, w którym uczestniczył wynajęty pojazd, z wyłączeniem sytuacji, gdy
szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.
9. Najemca na zasadzie ryzyka ponosi względem Wynajmującego odpowiedzialność za działania i
zaniechania osób upoważnionych przez Najemcę do prowadzenia pojazdu lub dysponowania
pojazdem.
§3
Wszelkie zmiany, uzupełnienia i rozwiązanie tej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§4
W sprawach nieuregulowanych w umowie i regulaminie wynajmu pojazdu/autolawety zastosowanie
mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§5
Zawarcie niniejszej umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu wynajmu pojazdu/
autolawety, stanowiącego część integralna umowy.
§6
Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby wynajmującego.
§7
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Do każdej
umowy dołączono stanowiący część integralną regulamin wynajmu pojazdu/autolawety oraz protokół
wydania pojazdu.

Wynajmujący:

Najemca:
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