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Miejscowość, data

UMOWA NAJMU
DANE PERSONALNE:
Dane Wynajmującego

Dane Najemcy

Login

Login

Imię

Imię

Nazwisko

Nazwisko

Data urodzenia

Data urodzenia

Dokument tożsamości

Dokument tożsamości

Numer dokumentu tożsamości

Numer dokumentu tożsamości

Adres e-mail

Adres e-mail

Telefon

Telefon

Adres:
Województwo

Województwo

Miejscowość

Miejscowość

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Ulica, numer domu

Ulica, numer domu

DANE POJAZDU:

Marka
Model
Rok produkcji
Numer VIN
Nr rejestracyjny

§1
Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy pojazd do używania przez czas okres wskazany w § 2.
Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz określony w § 7.
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§2
Czas trwania najmu

Termin rozpoczęcia najmu

Termin zakończenia najmu

dd-mm-rrrrr

dd-mm-rrrrr

§3
Wydanie przedmiotu najmu

1. Wynajmujący oświadcza, że zobowiązuje się wydać Najemcy opisany w §1 przedmiot najmu –
Pojazd w dniu zawarcia niniejszej umowy.
2. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności
oddać Pojazdu do bezpłatnego używania lub w podnajem osobie trzeciej.
3. Najemca może korzystać z Pojazdu tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wynajmujący przekaże Najemcy wszystkie dokumenty niezbędne do poruszania się
Pojazdem po drogach publicznych, a w szczególności:
a) dowód rejestracyjny,
b) polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC,
c) kluczyki wraz z pilotem (kartą) do otwierania i blokowania drzwi lub autoalarmu.
5. Wydanie Pojazdu i jego zwrot po zakończeniu najmu zostaną potwierdzone pisemnym
protokołem zdawczo-odbiorczym zatwierdzonym przez Najemcę i Wynajmującego.

§4
Oświadczenie Wynajmującego

1. Wynajmujący oświadcza, że:
a) właścicielem Pojazdu wskazanego w §1,
b) przekazuje Pojazd zgodny z opisem i danymi wskazanymi w ramach Konta w Locomoto,
c) posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla Pojazdu wskazanego
w §1,
d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla Pojazdu wskazanego w §1 będzie
ważne co najmniej do dnia zakończenia najmu wskazanego w §2.
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e) posiada dowód rejestracyjny oraz aktualne badanie techniczne dopuszczające Pojazd do
ruchu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ważne w całym okresie
najmu wskazanym w §2.,
f)

udostępnia Pojazd wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

g) posiada odpowiednie wpisy w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu w sytuacji, gdy Pojazd
ma zamontowaną instalację zasilania gazem LPG, hak holowniczy lub inne instalacje i
urządzenia wymagające adnotacji w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa,
h) przyjął od Najemcy wskazaną w §7 kwotę czynszu.

§5
Oświadczenie Najemcy

1. Najemca oświadcza, że:
a)

posiada ważne prawo jazdy lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do
kierowania Pojazdem wskazanym w §1,

b) zapłacił na rzecz Wynajmującego wskazany w §7 czynsz.

§6
Zakończenie umowy najmu

1. Po zakończeniu najmu Najemca zwróci Pojazd w stanie niepogorszonym ponad normalne
zużycie uwzględniające okres najmu wskazany w §2.

§7
Wysokość czynszu

l. godzin

Cena za godzinę

Łączna kwota czynszu

l. dni

Cena za dzień

Łączna kwota czynszu
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§8
Płatność czynszu

1. Czynsz, o którym mowa w § 7, będzie płatny w gotówce/przelewem na rachunek
Wynajmującego nr …………………………………………………………………………..1 w dniu podpisania
niniejszej umowy.
2. Za dzień dokonania płatności czynszu przez Najemcę uznaje się dzień przekazania gotówki lub
złożenia w banku dyspozycji przelewu.

§9
Zmiana Pojazdu

1. Najemca dopuszcza możliwość zmiany parametrów technicznych wydawanego samochodu
przy założeniu, że:


parametry samochodu nie będą niższe od parametrów samochodu pierwotnie
będącego przedmiotem umowy,



zmiana nie wpłynie na zwiększenie kwoty najmu, o której mowa w §5.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi integralną część niniejszej umowy.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
3. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy
miejscowo dla miejsca zamieszkania lub siedziby Najemcy.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Najemca:

Wynajmujący:

------------------------------------------

----------------------------------------
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Niepotrzebne skreślić
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