UMOWA NAJMU SAMOCHODU
Zawarta w Poznaniu, dnia ……….….. ………... 20…………. r. pomiędzy stronami: firmą Katarzyna Antoszewska, ul. Glebowa 40A, 61-312 Poznao, NIP: 7822135959,
REGON:

634533599,

reprezentowaną

przez

Katarzynę

Antoszewską,

zwaną

dalej

„Wynajmującym”,

a

firmą

/

osobą

fizyczną*:

Nazwa firmy i nazwisko osoby reprezentującej / imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres …………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP / PESEL ………………………………………………….……………… REGON ……………………………………………………….…………..
Nr prawa jazdy ………….……………………………………………………
telefon kontaktowy ……………………………………………………………………….. zwanym dalej „Najemcą”.
§1
Wynajmujący oddaje w najem Najemcy samochód marki ………………………. o nr rejestracyjnym ......................................... zgodnie z obowiązującym regulaminem.
§2
1. Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem opisanym wyżej: kluczyki, dowód rejestracyjny, potwierdzenie zawarcia polisy OC.
2. Wynajmujący przekazuje Najemcy wraz z samochodem wyposażenie wymienione na protokole zdawczo-odbiorczym będącym integralną częścią niniejszej umowy.
3. Wynajmujący oświadcza, iż samochód jest w pełni sprawny oraz jest zatankowany do pełna.
4. Stan pojazdu, tj. ewentualne uszkodzenia, strony umowy określają w protokole zdawczo-odbiorczym. Najemca oświadcza, że stan samochodu jest mu znany.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……....... ................ 20………… r. godz. …….…… : ………..... do dnia ……....... ................ 20………… r. godz. …….…… : ……….....
2. Najemca płacid będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości: ............................... PLN za dobę, razem …………………..………. PLN .
3. Opłata wniesiona zostaje gotówką przy podpisywaniu umowy.
4. Najemca wpłaca kaucję w wysokości ……………………….. PLN. Kaucja zostanie zwrócona w momencie zwrotu samochodu z wyjątkiem sytuacji określonych
regulaminem.
§4
Do prowadzenia pojazdu upoważnieni są (jeżeli inni niż Najemca): Dane kierowcy: imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………….…………………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………… Nr prawa jazdy……………………………………………….
§5
Najemca oświadcza, że regulamin wynajmu jest mu znany oraz, że zobowiązuje się do jego przestrzegania.
§6
Każda ze stron może wypowiedzied niniejszą umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia zgodnym z regulaminem. Wynajmujący może rozwiązad umowę bez
zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku gdy Najemca zalega z należnym czynszem lub narusza inne postanowienia umowy lub regulaminu. Zmiany
umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§7
Do celów umożliwiających realizację postanowieo umowy Najemca zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonej przez Wynajmującego
bazy danych. Dane są gromadzone i przechowywane zgodnie z obowiązującymi w RP przepisami ogólnymi.
§8
Załącznikami do umowy są Regulamin oraz Protokół zdawczo-odbiorczy. Załączniki do umowy stanowią jej integralną częśd. Umowa została sporządzona w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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