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UMOWA NAJMU SAMOCHODU
zawarta w Czańcu w dniu ……………………………. pomiędzy:
1) Auto-Serwis „TROJAK” Spółka jawna z siedzibą w Andrychowie przy ul. Biłki 3,
KRS: 0000295661, NIP 551-21-77-678 - reprezentowaną przez wspólnika Daniela Trojaka
zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym,
a
2) ………………………………………, adres …...……………………………………………
Pesel/NIP : ………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Najemcą
o następującej treści:

1.

2.

3.
4.
5.

6.

§1
Wynajmujący oddaje, a Najemca bierze w najem samochód osobowy marki
……………………… nr rej. ………………… nr VIN: ………………………,
zwany w dalszej części umowy „Pojazdem”.
Wynajmujący oświadcza, że Pojazd jest w pełni sprawny technicznie i objęty
ubezpieczeniem OC i AC, co najemca potwierdza kwitując nad to odbiór dowodu
rejestracyjnego, polisy i kluczyka.
Pojazd zostanie wydany Najemcy przez Wynajmującego za protokołem zdawczoodbiorczym.
Najemca ma prawo do korzystania z pojazdu wyłącznie na terytorium Polski.
Najemca nie może używać przedmiotu najmu do innych celów niż wynikające z jego
przeznaczenia a także nie może go oddać osobie trzeciej do używania lub w
podnajem.
W przypadku uszkodzenia pojazdu najemca jest zobowiązany dostarczyć pojazd do
zakładu naprawczego wynajmującego w Czańcu ul. Miejska 41 we własnym zakresie.
§2
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem
dokonania protokolarnego zwrotu pojazdu wynajmującemu

§3
1. Z tytułu najmu Pojazdu, Najemca będzie płacił Wynajmującemu dzienny czynsz w
kwocie netto ……… plus należny podatek VAT.
2. Strony jednocześnie ustalają dobowy limit przebiegu pojazdu na 250 km. W razie jego
przekroczenia, czynsz najmu określony w pkt. 1, zostanie powiększone o kwotę 1,00
zł netto za każdy przejechany kilometr ponad ustalony limit.
3. Czynsz najmu nie obejmuje kosztów bieżących eksploatacji (benzyna, olej, inne płyny
w tym płyn spryskiwacza, wymiany żarówek i napraw wulkanizacyjnych), które
najemca zobowiązany jest pokryć we własnym zakresie.
§4
1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających
z niniejszej umowy, w szczególności roszczeń o zapłatę czynszu, Najemca niniejszym
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obciąża prawem zastawu rzecz ruchomą, tj. samochód marki ……………. o nr rej.
………………. nr VIN …………………….., który oddał Wynajmującemu do
naprawy na podstawie umowy z dnia ……………………………
2. Zastaw wygasa z dniem zaspokojenia przez Najemcę wszelkich roszczeń
Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy.
§5
1. Najemca oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje doręczone mu przez Wynajmującego
Warunki najmu pojazdów Auto – Serwis „TROJAK” Sp.j., które stanowią integralną
część niniejszej umowy (kopia Warunków umieszczona jest również w schowku w
Pojeździe).
2. Najemca oświadcza że posiada ważne uprawnienia do kierowania wynajmowanym
pojazdem - prawo jazdy.
3. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
jeden dla najemcy, dwa dla wynajmującego.
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