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UMOWA  

WYPOŻYCZENIA SAMOCHODU 

 

Zawarta w Dąbrowie Górniczej w dniu …………………….. pomiędzy: 

Marcin Bernaś, zamieszkały w Dąbrowie Górniczej 41-300, ul. Armii Krajowej 39, prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą Bernaś Marcin Novum w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Armii 

Krajowej 39, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

NIP: 6291030137, REGON: 272876661, 

zwanym w dalszej części „Wynajmującym”  

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części „Najemcą”, 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wynajem samochodu: 

marki: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

model: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nr rej.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nr VIN: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwany w dalszej części umowy Pojazdem. 

2. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem Pojazdu. 

  

§ 2 

Wynajmujący w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oddaje Najemcy  

w używanie Pojazd, w zamian za co Najemca zobowiązuje się do zapłacenia umówionego czynszu.  

 

§ 3 

1. Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem opisanym w §1 ust1. Umowy:  

- kluczyki, 

- dowód rejestracyjny, 

- polisę ubezpieczeniową. 
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2. Wynajmujący oświadcza, że Pojazd jest w pełni sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń i wad 

oraz zatankowany do pełna a Najemca niniejszym wymienione okoliczności potwierdza. 

§4 

1. Strony ustalają okres najmu od dn. …………………………... godz. …………….., do dn…………………... godz. 

…………….. 

2. Do skrócenia lub wydłużenia okresu najmu konieczna jest zgoda Wynajmującego.  

3. Strony ustalają czynsz najmu w wysokości ………………………. zł + VAT, z limitem kilometrów 

……………………. km dziennie.  

4. Po upływie terminu umowy Najemca zwróci samochód Wynajmującemu wraz z rzeczami 

wymienionymi w §3 ust.1 umowy oraz z pełnym bakiem, w stanie nienaruszonym, zgodnym ze stanem 

pojazdu w dniu wydania go Najemcy. 

§ 4 

Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego oddać Pojazdu do bezpłatnego używania albo 

w podnajem osobie trzeciej. 

§ 5 

1. W przypadku awarii lub konieczności dokonania serwisu, Najemca zobowiązany jest do 

niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego i postępowania zgodnie z jego instrukcjami. 

Zaniechanie tego obowiązku, lub próba naprawienia samochodu przez Najemcę może skutkować 

obciążeniem Najemcy kosztami naprawy. 

2. W rażących przypadkach nieprzestrzegania przez Najemcę przepisów o ruchu drogowym lub 

warunków umowy, Wynajmujący zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym i odebrania Pojazdu. 

3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody oraz zobowiązuje się do ich pokrycia w 

całości, w przypadku: 

a) umyślnego działania lub za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa; 

b) uszkodzenia opon, felg, wnętrza pojazdu, w tym pozostawienie trwałych plam na tapicerce; 

c) prowadzenie Samochodu w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków, środków 

odurzających lub innych substancji psychoaktywnych, bądź bez ważnego prawa jazdy; 

d) nie zwrócenie dowodu rejestracyjnego lub kluczyków, gdy pojazd został skradziony; 

e) ucieczki z miejsca wypadku; 

f) wyjazdu pojazdem za granicę bez zgody Wynajmującego; 

g) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z przyczyn leżących po stronie 

Najemcy; 

h) brak szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody potwierdzonego przez Policję lub 

niedostarczenia wymaganych dokumentów. 

4. Nie zastosowanie się Najemcy do określonego w Umowie terminu zwrotu Pojazdu, uważane będzie 

za samowolne, bezprawne używanie Samochodu. W takim przypadku Wynajmujący zastrzega sobie 

prawo do powiadomienia Policji o zaginięciu Pojazdu oraz podwyższenia wynagrodzenia za Najem o 

200% za każdą rozpoczętą godzinę używania Samochodu po upływie terminu zwrotu. 
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5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione lub pozostawione w 

Pojeździe. 

§6 

1. Umowa została zawarta na czas oznaczony. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Zmiany i uzupełnienie Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Szczegółowe zasady i warunki najmu określają przepisy Regulaminu, stanowiące integralną część 

umowy. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu. 

6. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

…………………………………………                                                                     ………………………………………… 

Wynajmujący                                                                                                                 Najemca 

 


