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Umowa najmu pojazdu 

zawarta w dniu       w         
 pomiędzy          zamieszkałym       
                legitymującym 
się dowodem osobistym nr      wydanym przez         
       zwanym dalej jako „Wynajmującym”, 

a         nazwa i adres jednostki      
 w imieniu i na rzecz której działa     należy pamiętać o dwuosobowej reprezentacji  
                  
                  
 na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez   należy pamiętać o dwuosobowej reprezentacji  
                  
                  
  zwanego dalej„Najemcą” 

o następującej treści: 

§1 

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu    marka i model   , nr rejestra-
cyjny:   rok produkcji:      nr silnika         
   z wyposażeniem dodatkowym:            
    , zwanego dalej „Pojazdem”. 

2. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy pojazd opisany w pkt. 1, na podstawie protokołu opisującego jego stan techniczny, który 
stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
Stan licznika przejechanych kilometrów w dniu przekazania wynosi     
Stan licznika na dzień zwrotu będzie podany w dowodzie zwrotu samochodu. 

§2 

1. Do obowiązków Najemcy należy: 
a. korzystanie z pojazdu zgodnie z zasadami eksploatacji, 
b. ponoszenie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją, 
c. zwrot po zakończeniu najmu pojazdu w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z prawidłowej eksploatacji 

pojazdu, 
d.    określić ewentualne inne obowiązki    

2. Do obowiązków Wynajmującego należy: 
a. ubezpieczenie pojazdu z tytułu OC, AC oraz NW 
b. inne, określić jakie:            

§3 

Strony ustalają, że czynsz za wynajęty pojazd w kwocie      PLN (słownie:       
              ),wyliczony na podstawie 
przewidywanej do pokonania przez ten pojazd liczby kilometrów w czasie trwania umowy, zostanie zapłacony przez Najemcę w termi-
nie do dnia       po zakończeniu formy HALiZ, na podstawie rachunku wystawionego przez Wynajmujące-
go. 

§4 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia     do dnia     . 
2. Wydanie pojazdu nastąpi w dniu      na podstawie protokołu, o którym mowa w §1 ust. 2 umowy. 

§5 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za   -dniowym okresem wypowiedzenia. 
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2. Wynajmującemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w razie naruszenia przez Najemcę obowiązków 
określonych w §2 ust. 1 i §6 umowy. 

§6 

Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego oddać pojazdu do bezpłatnego używania albo w podnajem osobie trzeciej. 

§7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 659 do 679 K.c. 

§8 

Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

§9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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