UMOWA NAJMU SAMOCHODU

W dniu …....................... w Inwałdzie zawarto umowę pomiędzy:
1.P.U.H.AUTO-SKOCZ Piotr Skoczylas
Inwałd ul.Wadowicka 172
34-120 Andrychów
zwany w dalszej części Wynajmującym,a
2. ….............................................................
….............................................................
….............................................................
….............................................................
zwany w dalszej części Najemcą
o następującej treści:

&1
1.
Wynajmujący oświadcza, że oddaje w najem samochód marki …..................................
nr rejestracyjny …......................... nr podwozia ….......................................................
zwany w dalszej części umowy przedmiotem najmu,a Najemca oświadcza, że bierze
ten pojazd w najem.
2.
Stan licznika w przedmiotowym samochodzie na dzień zawarcia umowy
wynosi …................... km.
3.
Stan paliwa …........................,rodzaj paliwa …..................
&2
1 Strony ustalają czas trwania niniejszej umowy na okres od …....................................
do ….............................................................................................................................
strony mogą skrócić lub przedłużyć czas trwania umowy.
&3
1.
Strony ustalają,że czas najmu wynosi …................. zł brutto na dobę,limit
kilometrów na dobę ….......................
2.
Czynsz najmu nie obejmuje kosztów eksploatacji samochodu benzyna,olej i inne
płyny), które najemca zobowiązany jest pokryć we własnym zakresie.
3.
Najemca po zwrocie najmu,jest zobowiązany do uzupełnienia ilości środków
napędowych, do stanu z dnia pobrania przedmiotu najmu.
&4
Najemca potwierdza odebranie sprawnego technicznie pojazdu,będącego przedmiotem
najmu wraz z jednym kompletem kluczyków,dowodu rejestracyjnego i polisą nr ….....
…............................. ważna na czas trwania niniejszej umowy.

&5
1.
Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wynajmującego
o każdym przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu,a w przypadku kradzieży
aktu wandalizmu ze szkodą na osobie,także policję.
2.
Najemca ponosi cywilnoprawną odpowiedzialność,za wszystkie szkody
powstałe w związku z ruchem przedmiotowego pojazdu i zobowiązuje się je
pokryć osobiście ,za wyjątkiem tych szkód,które zostaną pokryte w ramach
obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych od
odpowiedzialności cywilnej.
3.
Najemca ponosi całą odpowiedzialność cywilną i karną za prowadzenie
wynajętego pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
&6
W dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy,Najemca jest zobowiązany zwrócić
Wynajmującemu przedmiot najmu czysty i nieuszkodzony wraz z kluczykami,
dowodem rejestracyjnym i polisą OC.
&7
Najemca nie może używać przedmiotu najmu do innych celów niż wynikające z jego
technicznego przeznaczenia,a także nie może go oddać osobie trzeciej do bezpłatnego
używania lub podnajmu.
&8
Wszelkie uzupełnienia,zmiany i wcześniejsze rozwiązanie umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
&9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
&10
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej strony.
&11
Załączono protokół zdawczo-odbiorczy.

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

…...........................................
podpis wynajmującego

podpis najemcy

