UMOWA NAJMU POJAZDU
zawarta w ………………………………., dnia …………………………….. pomiędzy:
……………………………………………………….. z siedzibą w
……………………………, ul. ……………………………., (wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy …………………………………………..
……………………………………………….. pod nr …………………., o numerze NIP:
………………………………….,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………..
zwaną dalej „Wynajmującym”
a,
…………………………………………………………. z siedzibą w……………………... ,
ul. ………………………., (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy ………………………………………………………………………….. pod nr
………………............…., o numerze NIP: ………………………………….,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………..
zwaną dalej „Najemcą”

zwanymi dalej łącznie: „Stronami” lub z osobna: „Stroną”,
o treści następującej:
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa wynajmu samochodu

marki

………………….. szczegółowo opisanego w protokole przekazania/odbioru
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pojazdu, który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, zwanego dalej:
„Pojazdem”, w okresie od ………...……… do ………………. z możliwością
przedłużenia wynajmu na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach
Najmu Pojazdu, stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. Protokół
przekazania/odbioru pojazdu – po podpisaniu przez Strony lub ich
upoważnionych przedstawicieli – staje się integralną częścią umowy.
2. Odbiór Pojazdu odbywa się na podstawie protokołu przekazania/odbioru
pojazdu, który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, podpisanego
przez Strony lub osoby przez Strony upoważnione (wskazanie przez Najemcę
osoby upoważnionej do odbioru/przekazania Pojazdu może nastąpić drogą
pisemną – listem, Wynajmującemu na adres:
87-800 Włocławek,
ul. Toruńska 85,
lub drogą mailową na adres:
dariusz.maciejewski@auto-strefa.com.pl).
3. Wydanie Pojazdu i jego zwrot po okresie najmu następuje w salonach Auto
Strefa odpowiednio:
- Salon Hyundai – 87-800 Włocławek, Ul. Jana Pawła II 12
- Salon Peugeot – 87-800 Włocławek, Ul. Toruńska 85
(informacje o adresach i dane kontaktowe dostępne pod numerem telefonu:
+48 54 4125654).
4. Wynajmujący może odpłatnie wykonać usługę podstawienia Pojazdu we
wskazane przez Najemcę miejsce oraz odebrać Pojazd po okresie najmu z
miejsca wskazanego przez Najemcę.
§ 2.
1. Zasady Wynajmu określone są w „Ogólnych Warunkach Najmu Pojazdu”,
stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Najemca oświadcza, iż
zapoznał się i akceptuje zapisy „Ogólnych warunków Najmu Pojazdu”.
2. Najemca zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów powstałych w
wyniku używania Pojazdu w sposób niezgodny z

„Ogólnymi Warunkami
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Najmu Pojazdu” lub z innych

przyczyn, za które Najemca ponosi

odpowiedzialność.
§ 3.
1. Z tytułu najmu pojazdu Najemca zobowiązany jest zapłacić czynsz najmu w
kwocie............................................................słownie…......................................
..................................... …..........Kwota ta jest całkowitą kwotą netto za cały
okres

najmu.

Miesięczny limit kilometrów wynosi................….... Koszt 1 km powyżej limitu
określa się na poziomie …………………………. Rozliczenie limitu kilometrów
w przypadku umów do 3 miesięcy następuje po zakończonej umowie, w
przypadku umów powyżej 3 miesięcy po zakończeniu kwartału. Rozliczenie
kwartalnego limitu odbywa się na podstawie wzoru: [(przebieg auta w okresie
kwartalnym/3 miesiące użytkowania) – (przyznany limit miesięczny x 3
miesiące użytkowania).
2. Czynsz najmu płatny będzie na podstawie faktury VAT wystawionej Najemcy
przez Wynajmującego, przelewem

na rachunek bankowy Wynajmującego

każdorazowo wskazany w treści faktury lub kartą płatniczą w oddziale
Wynajmującego. Czynsz najmu trwającego do jednego miesiąca, za wskazany
w umowie okres najmu, pobierany jest z góry wg stawki wskazanej w § 3 ust.
1. W przypadku umów długoterminowych, których okres najmu trwa dłużej niż
trzydzieści dni, czynsz najmu płatny jest z góry na początku trwania każdego
kolejnego okresu rozliczeniowego. Czynsz najmu liczony jest wtedy według
wzoru:

całkowita

rozliczeniowych

kwota

najmu.

najmu
Za

netto

okres

dzielona

rozliczeniowy

przez
w

ilość

miesięcy

przypadku

najmu

długoterminowego, przyjmuje się termin jednego miesiąca kalendarzowego
liczonego

od

pierwszego

do

ostatniego

dnia

danego

miesiąca.

Warunkiem wydania Pojazdu Najemcy lub upoważnionej przez niego osobie
jest zaksięgowanie wpłaty z tytułu czynszu najmu na rachunku bankowym
Wynajmującego.
Przed

wydaniem

pojazdu

pobierana

jest

kaucja

w

wysokości..............................słownie..................................................................
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........................która stanowi zabezpieczenie na poczet poniesionych strat
przez Wynajmującego, wynikających z nienależytego użytkowania pojazdu
przez wynajmującego bądź innych nieprzewidzianych kosztów powstałych
podczas trwania umowy . Zaspokojenie roszczenia przez Wynajmującego z
kwoty

kaucji,

nie

zwalnia

Najemcy

z

odpowiedzialności

z

tytułu

odpowiedzialności z wyrządzone szkody na podstawie Kodeksu Cywilnego.
3. Zamiar przedłużenia najmu na okres dłuższy niż określony w § 1 ust. 1,
Najemca musi zgłosić Wynajmującemu – przed upływem okresu najmu telefonicznie lub na adres mailowy wskazany w ust. 7 poniżej, a ustalona z
Wynajmującym wysokość czynszu najmu za dodatkowy okres najmu musi
zostać wpłacona na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany w treści
faktury, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu lub kartą
płatniczą w oddziale Wynajmującego, przed upływem okresu najmu . Po
zaksięgowaniu wpłaty na rachunku, Wynajmujący wystawi fakturę VAT w
terminie 7 dni roboczych.
4. Okres najmu rozpoczyna się z momentem odbioru Pojazdu przez Najemcę lub
upoważnioną przez niego osobę i trwa do momentu upływu terminu
wskazanego w § 1 ust. 1 lub terminu uzgodnionego w sposób określony w ust.
3

powyżej.

Wydanie

i

zwrot

następuje

na

podstawie

protokołu

przekazania/odbioru pojazdu. Rozliczenie ewentualnego przekroczenia limitu
przebiegu przyznanego na dany okres najmu, określonego w § 3 ust. 1,
nastąpi w terminie 3 dni od daty zwrotu Pojazdu lub – w przypadku
przedłużenia najmu - po zakończeniu danego okresu najmu, dla którego
przyznano limit, poprzez wystawienie Najemcy odpowiedniej faktury VAT.
Informacje

o

aktualnym

przebiegu

zostaną

wpisane

do

protokołu

przekazania/odbioru Pojazdu przez pracownika Wynajmującego w momencie
zwrotu Pojazdu lub zostaną przekazane przez Najemcę/Użytkownika w formie
elektronicznej (zdjęcie zestawu wskaźników z widocznym przebiegiem
całkowitym)

Wynajmującemu

na

adres

dariusz.maciejewski@auto-

strefa.com.pl w przypadku przedłużenia okresu najmu. W przypadku najmów
trwających powyżej 30 dni, Najemca jest zobowiązany do informowania
Wynajmującego o aktualnym przebiegu w sposób wskazany powyżej do 5-go
dnia każdego miesiąca trwania najmu.
Auto Strefa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku, adres: ul. Toruńska 85, 87 – 800 Włocławek, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000408433, której dokumenty rejestrowe są przechowywane przez
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 317 200,00
złotych, NIP: 8883115408, REGON 34123702800000.

5. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu i/lub innych należności
wynikających z umowy, Wynajmujący ma prawo naliczyć odsetki umowne za
każdy dzień opóźnienia w rozumieniu art. 359 § 21 k.c. .
6. W sytuacji braku terminowej zapłaty za co najmniej jeden pełny okres
płatności, Wynajmujący ma prawo, bez dodatkowego wezwania Najemcy do
zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć
umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w
wysokości wskazanej w ust. 5 powyżej. W przypadku wypowiedzenia umowy
ze skutkiem natychmiastowym i niedostarczenia pojazdu przez Najemcę bez
zbędnej zwłoki, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami
sprowadzania pojazdu.
7. Zmiana warunków wynajmu dotyczących limitu przebiegu w okresie najmu lub
zmiana okresu najmu

Pojazdu wymaga odrębnego ustalenia warunków z

Wynajmującym. Zmiana taka może zostać przeprowadzona drogą mailową
(adres:

dariusz.maciejewski@auto-strefa.com.pl)

lub

telefoniczną

bez

konieczności podpisywania aneksu do umowy, pod warunkiem jednak
obustronnej akceptacji wprowadzonych zmian. W przypadku ustaleń drogą
telefoniczną konieczne będzie jednak dodatkowe potwierdzenie mailowe
przyjętych ustaleń. Kontakt do Wynajmującego: dariusz.maciejewski@autostrefa.com.pl, tel: +48 54 4125654.
8. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez swojego
podpisu. Faktury wystawiane przez Wynajmującego będą przesyłane drogą
elektroniczną na adres mailowy: ………………………………………………….
§ 4.
Wszelkie sprawy nie uwzględnione w niniejszej umowie rozstrzygane będą w oparciu
o przepisy Kodeksu cywilnego, a ewentualne spory rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego.
§ 5.
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
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2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część i obejmują:
1) Załącznik Nr 1 – Ogólne Warunki Najmu Pojazdu
2) Załącznik Nr 2 – Protokół przekazania/odbioru pojazdu
§ 6.
Zmiany umowy, za wyjątkiem zmian w zakresie wskazanym w § 3 ust. 7, nastąpić
mogą, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA
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