
UMOWA WYNAJMU POJAZDU – AUTOLAWETY

Umowa została zawarta w Słomnikach dnia........................ pomiędzy:

WYNAJMUJĄCYM:             JANUSZ SKIBA                                                                                                      
                                         ul.Wolności 21 32-090 Słomniki 
                                                   NIP 682-118-88-64                          
                                                  tel: +48 602 320 340

          
a NAJEMCĄ:..................................................................................................................(imię i nazwisko, nazwa firmy)

zamieszkałym/siedziba...................................................................................................................................................nr.tel:............................

legitymujący się dowodem osobistym seria i numer...................................wydanym przez...............................................................................

prawo jazdy nr …................................................. PESEL\NIP....................................................... o następującej treści:
                                                                                                   §1

1. Wynajmujący wypożycza najemcy do użytkowania samochód specjalny – pomoc drogową określoną dalej jako pojazd na 
warunkach określonych w niniejszej umowie.

2. Celem wypożyczenia pojazdu Najemca musi spełniać następujące warunki:
 ukończone 21 lat;
 posiadać prawo jazdy uprawniające do prowadzenia pojazdu co najmniej przez dwa lata;
 wpłacić na rzecz Wynajmującego kaucję zwrotną w kwocie 1000,00 zł brutto;
 uiścić należność za cały okres wynajmu z góry;
 zawrzeć niniejszą umowę poprzez jej podpisanie;
 przedstawić dwa dokumenty tożsamości w tym prawo jazdy;
 podpisać protokół przekazania pojazdu, który stanowi integralną część umowy.

3.   Najemca upoważnia Wynajmującego do przekazania swoich danych osobowych organom państwowym -Policji, Prokuraturze 
itd. oraz firmom ubezpieczeniowym na ich żądanie, w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

                                                                                                   §2
         1.   Najemca wypożycza samochód specjalny marki Renault Master nr VIN 
               o numerze rejestracyjnym …........... na okres:

                  od dnia...............................r godz.....................                    do dnia...............................r godz...............

         2.   Wynajmujący oświadcza, że przedmiotowy pojazd jest ubezpieczony w zakresie OC, AC, NNW, posiada 
                ważny przegląd techniczny, jest w pełni sprawny i gotowy do jazdy.
          3.   Stan paliwa oraz wszelkich płynów eksploatacyjnych w momencie przekazania wynosi 4/4 pojemności.
                                                                                                  §3
          1.   Opłaty za wypożyczenie wynosi 350 zł brutto za jedną dobę bez limitu kilometrów.
          2.   Zapłata następuje z góry, w dniu zawarcia umowy, faktura VAT zostanie wystawiona przez Wynajmującego                  
                w dniu zakończenia usługi.
          3.   Najemca może przedłużyć umowę, jednak nie później niż na 6 godzin przed upływem terminu zwrotu w      
                przypadku wynajmu krótkoterminowego (1 doba), lub nie później niż 24 godziny w przypadku wynajmu 
                długoterminowego (powyżej 1 doby), po uzgodnieniu telefonicznym z Wynajmującym.
          1.   Przedłużenie wypożyczenia pojazdu następuje na podstawie stawki dobowej.
          2.   W przypadku przekroczenia czasu wypożyczenia oraz nie przedłużenia umowy w trybie §3 p.3  
                Wynajmujący nalicza karę w wysokości 500,00 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę.
          3.   W przypadku nie zwrócenia pojazdu we wskazanym terminie  i nie przedłużenia umowy, Wynajmujący 
                zgłasza na Policję fakt przywłaszczenia pojazdu.
                                                                                                  §4
          1.   Najemca wpłaca kaucję w wysokości 1000,00 zł jako zabezpieczenie pokrycia ewentualnych kosztów              
                powstałych z winy Najemcy. Kaucja podlega zwrotowi przy zwrocie pojazdu w wysokości zależnej od           
                rozliczenia w/w ewentualnych kosztów.
           2.  Utrata kaucji lub jej część jest uzależniona od następujących zdarzeń:                                                                                              

 uszkodzenie wypożyczonego pojazdu lub szyb (koszty naprawy w autoryzowanym serwisie)
 brakujące lub wymienione części (wycena wg cen dealera wraz z kosztami robocizny)
 uszkodzona tapicerka i wypalone dziury po papierosach  (koszty naprawy w autoryzowanym serwisie)  
 wyjątkowe zabrudzenie samochodu lub tapicerki (koszty mycia i prania tapicerki)
 przekroczenie czasu wypożyczenia i nie przedłużenie umowy w określonym terminie    

            3.   Pojazd jest wynajmowany z pełnym zbiornikiem paliwa oraz maksymalnymi stanami płynów                                                   
                  eksploatacyjnych. Stan paliwa i płynów powinien być uzupełniony przed zwrotem pojazdu.
                  W przypadku zwrotu pojazdu z niepełnymi stanami, uzupełnienie następuje na koszt Najemcy                    
                  poprzez wykorzystanie kaucji.



            4.   W przypadku uszkodzenia, spowodowania kolizji przez Najemcę lub utraty pojazdu Najemca jest                            
                  zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego o zaistniałym fakcie.
            5.   W przypadku kolizji drogowej Najmujący jest zobowiązany do zawiadomienia Policji, Wynajmującego,
                  oraz uzyskania oświadczenia ewentualnego sprawcy oraz prawidłowego zabezpieczenia pojazdu.
                                                                                                  §5
            1.  Najemca zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia wszystkich szkód i kar wynikłych z prowadzenia pojazdu
                 po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdu oraz mandatów        

   wystawionych przez służby do tego uprawnione. Pojazd nie posiada tachografu, w związku z czym najemca oświadcza, że    
   znane są mu przepisy dotyczące przewozu rzeczy i przyjmuje pełną odpowiedzialność za niestosowanie się do tych przepisów.

            2.   Pojazdem można się poruszać wyłącznie po krajach Wspólnoty Europejskiej.
            3.   Najemca jest zobowiązany do każdorazowego zabezpieczenia pojazdu, parkowania na parkingach
                  strzeżonych i nie pozostawiania dokumentów w pojeździe.
            4.   Utrata pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym lub kluczykiem będzie traktowana jak 
                  zaplanowana kradzież.
            5.   Najemca pod żadnym pozorem nie może użyczać, podnajmować pojazdu osobom trzecim, spowoduje       
                  to utratę kaucji i zgłoszenie na Policję kradzieży pojazdu.
            6.   Najemca zobowiązuje się do tankowania pojazdu wyłącznie na stacjach benzynowych oraz przedstawić
                  dokumentację do wglądu (faktura/paragon) Wynajmującemu.
            7.   Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w stanie NIEPOGORSZONYM! Oznacza to, że  wszelkie ubytki,    

    uszkodzenia szyb a także wymiana spalonych żarówek, czy naprawa przebitych opon leży po stronie Najemcy.                          
                                                                                                  §6
            1.   OPŁATY ZWIĄZANE ZE ZDARZENIAMI I KARY UMOWNE:
                  - spowodowanie kolizji drogowej przez Najemcę 500 zł
                  - spowodowanie kolizji drogowej przez Najemcę i zatajenie tego przed Wynajmującym 1000 zł
                  - brak udokumentowanego tankowania na stacji benzynowej 500 zł
                  - brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej, polisy OC 500 zł
                  - brak lub uszkodzenie kluczyka głównego 1000 zł
                  - brak lub uszkodzenie radia CD MP3 1000 zł
                  - brak lub uszkodzenie radia CB 500 zł
                  - brak lub uszkodzenie anteny CB 200 zł
                  - demontaż części wyposażenia pojazdu lub dokonanie przeróbek lub zmian bez zgody 
                    Wynajmującego 500 zł + koszt przywrócenia stanu poprzedniego wg cennika producenta
                  - brak lub uszkodzenie pilota wciągarki 500 zł
                  - palenie tytoniu w pojeździe 250 zł
                  - zwrot pojazdu zabrudzonego na zewnątrz lub wewnątrz 50 zł
                  - każdy dzień postoju pojazdu spowodowany w/w zdarzeniami 350 zł.
                                                                                                  §7
           1.   W przypadku nie wywiązania się z warunków niniejszej umowy i powstania zobowiązania po stronie Najemcy ponosi on     

      koszty procesowe i windykacji roszczeń prowadzonej przez wynajętą przez Wynajmującego kancelarię.
           2.   W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
           3.   Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Strony oświadczają, 

      że akceptują postanowienia niniejszej umowy, nie wnoszą zastrzeżeń do jej zapisów i zgodnie z wolą podpisują ją.

               
                       WYNAJMUJĄCY                                                                                               NAJEMCA

                  …......................................................................                                       …..................................................................
                                          
        

_______________________________________________________________________________________________________________

            Najmujący zwrócił pojazd dnia........................... o godz.........., a Wynajmujący zwrócił Najmującemu kaucję.

       

          ….........................................................                                                                …........................................................                       
                            (podpis Najemcy)                                                                                       (podpis Wynajmującego)           

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Janusz Skiba ul.Wolności 21, 32-090 Słomniki, NIP 6821188864. Pani/Pana dane 
osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie może skutkować nie zawarciem umowy.


