UMOWA NAJMU SAMOCHODU
Zawarta w dniu ……………………………………. Pomiędzy GRACZYK-CAR Elżbieta Graczyk z siedzibą w Łodzi
93-570 przy al. Jana Pawła II 19, zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a
…………………………………………… zamieszkałym w …………………………………………………………………………………
nr. Dowodu osobistego:…………………………………………… nr. Prawa jazdy: …………………………………………….
Pesel………………………………………… tel. ………………………………………………………. Zwanym dalej NAJEMCĄ .
I . Wynajmujący oddaje w najem Najemcy samochód ciężarowy marki………………………………………….., o
nr. Rejestracyjnym ………………………………………….. dalej zwanym PRZEDMIOTEM NAJMU.
II. Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z przedmiotem najmu : kluczyki, dowód rejestracyjny, polisę
OC .
III. Wynajmujący oświadcza , że przedmiot najmu jest w pełni sprawny oraz posiada sprawną gaśnicę ,
koło zapasowe, lewarek, klucz do kół, pasy ładunkowe 4 szt., wciągarkę el, radio jest zatankowany do
pełna – OLEJEM NAPĘDOWYM (DISEL).
IV Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz za najem w wysokości w wysokości ………………………
za …………………………… .
V Zgody Wynajmującego wymaga : podnajem lub oddanie przedmiot najmu do bezpłatnego
użytkowania osobą trzecim oraz wszystkich zmian i ulepszeń pojazdu.
VI Umowa zostaje zawarta na okres od …………………………………………. do……………………………………. Po
upływie okresu najmu Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu w stanie
nie pogorszonym wraz z rzeczami wymienionymi w pkt. III oraz pełnym bakiem paliwa (disel) ,
dowodem rejestracyjnym ( jeśli był wydany) i kluczykami.
VII Zmiana okresu najmu może nastąpić tylko po zgodzie Wynajmującego. Nie zwrócenie
przedmiotu najmu w terminie określonym w pkt. VI skutkuje naliczeniem podwójnej stawki czynszu
określonej w pkt. IV.
VIII Wynajmujący nie ponosi materialnej odpowiedzialności za skutki wynikłe z awarii pojazdu.
IX Najemca jest zobowiązany skontaktować się z Wynajmującym w każdej sprawie, która uniemożliwi
dostarczenie przedmiotu najmu do miejsca zwrotu lub w przypadku konieczności naprawy
serwisowej lub innych napraw .
X Najemca zobowiązuje się do uiszczenia dodatkowej opłaty w przypadku spowodowania kolizji ze
swojej winy w wysokości 1200 zł. ( Słownie : Tysiąc dwieście zł.)
XI Najemca ponosi materialną odpowiedzialność za przedmiot najmu oraz wszelkiego typu
uszkodzenia , awarie wynikające z zaniedbań podczas najmu przedmiotowego pojazdu – nie dotyczy
nagłych awarii , pomimo poprawnego użytkowania przedmiotu najmu.

XII Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów określonych w ustawie o drogach
publicznych z dnia 21,05,1985r.(DZ>U.1985Nr.14poz.60 z.p.z.)
XIII Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemne pod rygorem nieważności.
XIV W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
XV Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
stron.
XVI Najemca wyraża zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie jego danych osobistych
obecnie i w przyszłości przez firmę Graczyk-Car Elżbieta Graczyk ( zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr.101 z 2002 r. poz.926 z późniejszymi
zmianami) w celu związanych z najmem pojazd.
XVII Wszystkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Łodzi według wskazań
rejonizacji dla siedziby firmy Wynajmującego.
Najemca wpłacił w dniu wypożyczenia ……………………………... W tym za najem ……………………….., i za
kaucję ………………………………...
Najemca na poczet ewentualnych roszczeń wynikłych z umowy najmu pozostawia pojazd o nr.
rejestracyjnym………………………………………………………

podpis Wynajmującego
……………………………………………………………

podpis Najemcy
……………………………………………………..

