Gorzow Wlkp., dn.

Umowa najmu lawet i przyczep
Zawarta pomi~dzy Markiem Dctbrowskim ul. Walczaka 25,66-400 Gorzow Wlkp.
a ...... , ................................................................... . ....................... .
zam ..................... ..... , ...... . " ............................. .... ...... .. ................. ..
dow. osobisty nr ................ ....... .. ... wyd. dnia .. ... .. .......... ................... ..... .
przez ................................................ .
Tel.. ............................... .. ............. zwanym dalej najemcct.
Przedmiotem najmu jest laweta lub przyczepa.
NaZ\va WEEKEND WE3L typ LE53
Nr. Rej. PG 93922 Nr ramy. SZ9CLLE53B2WEl179 rok prod. 2011.
Na czas od dnia .. . .... ............... ....... .... do dnia ........................................ .
lednoczesnie najemca wlasnor~cznym podpisem zobowictzuje si~ dopelnic ponizsze
warunki:
1. Wplacic kaucj~ w wysokosci ..... .. .... . .............. . .. .zl
2 ~ Sta'~lka· dobovva ;vynosi .. ~ ... .. ~ .,. . ...... ~ .. . ". ~ .. ... .... ... zl
3. Stawka godzinowa wynosi .. .... .. .............. ... ...... ..zl
4. Pobrano kaucj~ w wysokosci ............................... zl
5. Najemca zobowiqzuje si~ do powiadomienia 0 przedluzeniu najmu najpoiniej na
12 godzin przed urnowionym terminem.
6. Niedotrzymanie warunkow pkt. 5 powoduje zwi~kszenie stawki 0 150%.
7. Przedruzenie najmu pojazdu 0 2 dni od ustalonego terminu zwrotu mozliwe jest
tylko w przypadku uprzedniego rozliczenia.
8. Nie oddanie pojazdu w cictgu 48 godzin od umowionego terminu zwrotu
powoduje zgloszenie 0 kradziezy.
9. W momencie zaistnienia awarii informowac firm~ tel. 605337812, 609318180 lub
telegraficznie na adres firmy.
10. Wypozyczajctcy wPfaca kaucj~ w chwili zawarcia umowy, kaucja nie podlega
zwrotowi w przypadku uszkodzenia pojazdu przez najemc~.
11. W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy najemcy, najemca zobowi~zuje si~ do
poniesienia kosztow naprawy i przestoju pojazdu na czas uruchomienia.
12. Najemca zobowictzany jest zabezpieczyc pojazd przed kradziezct.
13. W przypadku kradziezy pojazdu najemca pokrywa koszt pojazdu.
14. Nie odnajmowac pojazdu osobom trzecim.
15. Najemca zobowi~zuje si y zwrocic pojazd w stanie w jakim go otrzymal.
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