Auto Franpol

Wrocław, ….....................

Leszek Wiśniewski
ul. Paczkowska 26
50-503 Wrocław
tel. kom. 601774155

Umowa najmu samochodu
Nr rej.: …........................

Zawarta w dniu …................................... w miejscowości Wrocław,
pomiędzy Auto Franpol Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław,

reprezentowaną przez Leszka Wiśniewskiego-właściciel
znanym w dalszej części umowy Wynajmującym,
a Panem/Panią …...................................................................................................
zamieszkałym we …..............................................................................................
przy ul. …..............................................................................................................
Nr telefonu do najemcy …....................................................................................
Nr dowodu osobistego …......................................................................................
Prawo jazdy Nr ….................................................................................................
Nr rejestracyjny samochodu w naprawie: …........................................................

§1
Użyczający oświadcza, że jest właścicielem samochodu zastępczego, opisanego w protokole
zdawczo – odbiorczym stanowiącego integralną część do niniejszej umowy jako załącznik nr 1
zwanego dalej ''pojazdem''.
§2
1. Stan pojazdu oraz jego wyposażenie określa protokół zdawczo – odbiorczy,
o którym mowa w § 1.
2. Wydanie pojazdu następuje w dniu zawarcia niniejszej umowy.

§3
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …........................... do dnia …...........................
godzina wydania ….......................
2. W ostatnim dniu użyczenia Biorący do używania zobowiązany jest dostarczyć pojazd
Użyczającemu w stanie niepogorszonym ponad zwykłe zużycie wynikające z jego
eksploatacji zgodnej z jego przeznaczeniem.

§4
1. Najemca do używania będący osobą fizyczną oświadcza, że posiada ważne prawo jazdy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Najemca do używania będący osobą prawną może udostępnić pojazd osobom fizycznym
enumeratywnie wymienionym w protokole zdawczo – odbiorczym. Jednocześnie
oświadcza, że osoby te posiadają prawo jazdy ważne na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz będą korzystać z pojazdu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej
umowie.
3. Najemca do używania zobowiązuje się korzystać z pojazdu wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej , a poza jej terytorium wyłącznie za uprzednią, zgodą Użyczającego.

§5
1. Pojazd winien być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób zapewniający
jego prawidłową eksploatację.
2. Najemca pokrywa w całości koszty związane z eksploatacją pojazdu: paliwo, utrzymanie
pojazdu w czystości, płyn do spryskiwaczy oraz inne związane z normalnym użytkowaniem
pojazdu.
3. Pojazd jest oddany do osobistego użytku Biorącego do używania oraz w ramach
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej z wyłączeniem przewozu ładunków
towarowych.
4. Najemca do używania nie może bez pisemnej zgody Użyczającego dokonywać
jakichkolwiek zmian, przeróbek w pojeździe oraz instalować dodatkowych urządzeń,
instalacji.
§6
Najemca do używania bez zgody Użyczającego nie może oddawać pojazdu do korzystania na
podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego osobom trzecim.

§7
1. Najemca do używania w przypadku zaistnienia szkody w pojeździe w związku z kolizją,
przestępstwem lub zdarzeniem losowym zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować o
tym fakcie Policję oraz dokonać wszelkich innych czynności zapobiegających zwiększeniu
szkody.

2. Najemca do używania zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Użyczającego o
wszelkich uszkodzeniach pojazdu. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie wraz z
wszelkimi dokumentami związanymi z okolicznościami powstania szkody.
3. Najemca do używania ponosi odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania w dokonaniu
odpowiednich zgłoszeń, jeśli wynikiem tych zaniedbań była utrata uprawnień do
odszkodowania lub powstanie innych skutków prawnych niekorzystnych dla Użyczającego
jako właściciela pojazdu.
§8
1. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe ze swojej winy w części
nie pokrytej ubezpieczeniem AC wystawionym na wartość rynkową pojazdu, a w
szczególności powstałe:
a) podczas kierowania pojazdem przez osoby uprawnione do korzystania z pojazdu, będące
w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem narkotyków lub
innych środków odurzających,
b) bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem,
c) bez wymaganego świadectwa kwalifikacji,
d) gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
e) powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez osobę uprawnioną
do korzystania z pojazdu,
f) powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także
zaistniałe na wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu,
g) spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez osobę uprawnioną do
korzystania z pojazdu,
h) powstałe wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo zabrania pojazdu
w celu krótkotrwałego użycia w przypadku, gdy:
- kierujący wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyki (sterowniki) służące do
otwarcia lub uruchomienia pojazdu,
- po opuszczeniu pojazdu (tj. oddaleniu się od pojazdu i pozostawieniu go bezpośredniego
bez nadzoru kierującego lub pasażerów) nie dokonano zabezpieczenia z należytą
starannością poza pojazdem dokumentów pojazdu
(dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu) lub kluczyków (sterowników) służących do
otwarcia, uruchomienia pojazdu lub uruchomienia urządzeń zabezpieczających pojazd przed
kradzieżą.
- po zaparkowaniu pojazdu w miejscu garażowania nie dokonano zabezpieczenia pojazdu w
sposób przewidziany w jego konstrukcji i uruchomienia wszystkich urządzeń
zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, chyba, że kradzieży dokonano z pomieszczenia
zamkniętego.
2. Najemca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy kradzież pojazdu nastąpiła przy
użyciu przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia (rozboju), jeżeli kradzież nie była
następstwem braku należytej staranności w zabezpieczeniu pojazdu, jego kluczyków lub
dokumentów przez osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu.
§9
1. Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami związanymi:
a) z zakupem utraconego przez Najemcę wyposażenia pojazdu opisanego w protokole
zdawczo-odbiorczym,
b) z pokryciem szkód nieobjętych ubezpieczeniem AC,

c) z pokryciem kosztów zwiększonych stawek ubezpieczeniowych w przypadku pokrycia
szkód osób trzecich z polisy ubezpieczeniowej OC pojazdu.
2. Obciążenie nastąpi na podstawie refakturowania poniesionych kosztów lub też
wystawienia not obciążeniowych w przypadku kosztów niezwiązanych z obowiązkiem
wystawienia faktury VAT.
§ 10
W przypadku zwłoki w zwrocie pojazdu, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w
wysokości 200 % stawki za każdą dobę zwłoki.

§ 11
W przypadku powstania należności po stronie Najemcy wynikających z niniejszej umowy, wydanie
Auta nastąpi po ich uregulowaniu.

§ 12
Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności zawarcia pomiędzy stronami
pisemnego aneksu do umowy.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 14
Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane według
prawa polskiego przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego.
§ 15
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

….............................................
Wynajmujący

…......................................
Najemca

Wrocław, …...........................

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
Warsztat Samochodowy:

Auto Franpol
ul. Paczkowska 26
50-503 Wrocław
NIP 894-163-24-46

Imię i nazwisko osoby wypożyczającej: ….......................................................................................
Adres: …............................................................................................................................................
Nr dowodu osobistego: ….................................................................................................................
Nr rejestracyjny samochodu w naprawie: …....................................................................................
Oświadczam, że w dniu …................. został przeze mnie odebrany samochód …..........................
osobowy marki ….............................................................................................................................
O następujących parametrach:
Numer rejestracyjny: ….....................................................................................................................
Numer podwozia: …..........................................................................................................................
Rok produkcji: …..............................................................................................................................

Wraz z pojazdem kierowca otrzymał także:
1. koło zapasowe – 1 szt.
2. trójkąt ostrzegawczy – 1 szt.
3. apteczka – 1 szt.
4. komplet kluczy – 1 szt.
5. kołpaki – 4 szt.
Przebieg przy wydaniu samochodu: ….......................
6. dowód rejestracyjny pojazdu
7. polisę ubezpieczeniową
Przebieg przy zdaniu samochodu: …..........................
8. paliwo – ilość MAX
Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu i akceptuję go bez zastrzeżeń.
Pojazd jest w dobrym stanie technicznym – zdatny do używania.
…......................................
…..............................................................
Wynajmujący
Najemca data, godzina i podpis
Zwrot pojazdu nastąpił w wyznaczonym terminie, w stanie zgodnym ze stanem określonym w
protokole zdawczym.

…......................................
Wynajmujący

…..............................................................
Najemca data, godzina i podpis

