UMOWA NAJMU SAMOCHODU 2015 / .................
Zawarta w Katowicach w dniu 30.01.2015 r. pomiędzy firmą Baby Boom Jolanta Halemba ul.Poleska 8,
40-733 Katowice zwanym w dalszym ciągu Wynajmującym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………
legitymującym się dowodem osobistym ……………… zwanym dalej Najemcą o treści następującej :
Pkt 1
Przedmiotem najmu jest samochód, marki ……………………………….. o numerze rejestracyjnym
………………… , VIN NR ……………………………………..
Pkt 2
Wynajmujący oddaje w najem Najemcy opisany w pkt. 1 samochód na okres :
Od dnia …………………. r. godzina …………..
do dnia ……………… r. godzina …………..
km stan początkowy ……………….. km
km stan końcowy …………………………………….
Pkt 3
Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami eksploatacji
tego typu przedmiotu.
Pkt 4
Przedmiot najmu nie może być bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie używany przez osoby
inne niż Najemca, oddany w podnajem lub użyczany .
Pkt 5
Wydanie samochodu nastąpi w Katowicach i zwrot jego po upływie okresu najmu także nastąpi w Katowicach
wraz z dokumentami pojazdu:
- dowodem rejestracyjnym
- dowodem ubezpieczenia polisą OC
Pkt 6
Wynajmujący oświadcza, że samochód będący przedmiotem najmu jest ubezpieczony w zakresie OC, posiada
ważny przegląd techniczny, nie posiada uszkodzeń – co Najemca sprawdził i podpisując umowę potwierdza.
Pkt 7
Strony ustalają, że czynsz najmu wynosi ………. netto zł za każdą dobę najmu.
Pkt 8
Najemca zobowiązany jest do porozumiewania się z Wynajmującym w przypadku zaistnienia kolizji i innych nie
przewidzianych zdarzeń. Jeżeli uszkodzenie uniemożliwia dalszą jazdę najemca zobowiązany jest we własnym
zakresie i na własny koszt odholować pojazd na parking strzeżony, a później do miejsca z którego został
wypożyczony. W przypadku kolizji należy bezwarunkowo zawiadomić policję i sporządzić protokół powypadkowy.
tel. 502-485-382 e-mail : halemba.transport@gmail.com lub babybooml@interia.pl

Pkt 9
Najemca przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody w przedmiocie najmu, zaistniałe z jego winy,
a nie znajdujące pokrycia przez zakład ubezpieczeń .
Pkt 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej .
Pkt 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową oraz szczególnymi warunkami najmu samochodu, zastosowanie
będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego .
Pkt 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron .
Załącznikami do niniejszej umowy są :
- kserokopie dowodów osobistych lub paszportów oraz praw jazdy osób uprawnionych do kierowania samochodem
.
- ogólne warunki wynajmu samochodu
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