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UMOWANAJMU 

Zawarta w Gorzowie Wielkopolskim dnia .. ..!. . . .. .l201...r. 0 godz ... .. 

Pomit<dzy: 
Marek D'lbrowski 
Ul. Wa1czaka 25 
66-400 Gorzow Wlkp. 
tel. 605 337 81 2, 609318180 
tel.fax. 095 75 1 1-242 
NIP 599-164-96-54, REGON 211051327 
a 

Panem . . . ... . .. .. .. . .... . . . . ...... . .... .. .. zamieszkalym w ... . ...... .. .. .. ... . .. . .. . ... . ... .. . .. . 
przy ul ...... . .. . ...... < • • ••• • • • •••••• •• legitymuj'!:cym si~ dowodem osobistym/paszportem* (seria i 
numer) . .. .. ........ ... . ...... ... .. ........ , zwanym w dalszej czt<sci "Najemc,(* 
Tel. ....... ... .. ... . .... ... .. ..... ... . .. ... . . ...... .. . 

§1 

1. Wynajmuj'lcy oddaje Najemcy w najem na okres od .. .. .. . .1.. .. .. .1201.. .... r. samochod marki 
P~lJGEOT BOXER NR VIN VF3YDBMAC11620691, i'l'R REJESTRACYJNY FG 72789 
, :las Najemra zobowillzuje si~ placic okreslony ponii:ej czynsz*. 
2. Najemca potwierdza niniejszyrn wydanie mu przedmiotu najmu wraz z kluczykami samochodowymi, 
dowodem rejestracyjnym oraz polis,!: ubezpieczeniow,!:. 
3. Wynajrm~"tcy oswiadcza, te jest wlascicie1em samochodu opisanego w Ust. 1, co potwierdzaj't dane 
zawarte w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Wartosc tego samochodu wynosi 110.000,00 PLN brutto 'i' 
4. N~emca oswiadcza, it zapoznar si~ ze stanem technicznym przedmiotu najmu i nie wnosi do niego 
zadnych zastrzezen. 
S. Wydanie samochodu i jego stan w chwili wydania udokumentowane zostaly przez strony protokolem 
""ydania. 

§.2 

I. Najemca uprawniony jest do korzystania z przedmiotu najmu w zakresie/transportu pojazd6wl , 
zgodnie zjego przeznaczeniem i z zasadami eksploatacji*. 

2. Najemca niejestjednak uprawniony do podejmowania, uZyczania ani zadnego innego rodzaju 
udosH;pniania przedrniotil najrnu osobom trzecim, poza zakresem okreSlonym niniejsza umow11:. 

3. Niedopuszczalnejest przewozenie rzeczy, kt6re mog'!:zniszczyc lub w znacznym stopniu 
zabrudzic wntitrze przedmiotu najmu. 

4. Na.jernca nie rna prawa bez specjalnej , pisemnej zgody Wynajmujllcego wykorzystywa6 
przedmiotu urnowy w zawodach, rajdach ani w innych imprezach sportowych jak rowniez do jazd 
pr6bnych i testowych. Wyjazd uiyczonym sarnochodem za granic~ wymaga r6wniez specjalnej , 



pisemnej zgody WynajmujClccego. Koszty rozszerzenia ubezpieczenia pojazdu na ruch za granicClc 
obciljZajClc Najemc~. 

5. Najemca moze udost~pnic i I lub przekazac przedmiot niniejszej umowy do 
prowadzenia ........................ .. ........... (np. swoim pracownikom, czlonkom swojej rodziny)* 
oraz innym osobom trzecim, jezeli b~dzie to przydatne i/lub konieczne w 
celu .................................. *. 

6. Najemca zo~owiClczany jest przed udost~pnieniemlprzekazaniem pojazdu, sprawdzic kazdorazowo 
czy osoba kt6ra rna prowadzic przedmiot najmu posiada wazne prawo jazdy uprawniajClcce do 
prowadzenia przedmiotu najmu oraz czy nie jest pod wplywem alkoholu lub srodk6w 
odurzajClccych itp. 

7. Najemca odpowiada za szkody powstale z winy umyslnej oraz spowodowane jego niedbalstwem 
lub lekkomyslnosciq (np. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeiwym) a ponadto ponosi wobec 
WynajmujClccego odpowiedzialnosc za dzialania i zaniechania os6b, kt6rym udost~pnil i/lub 
przekazal przedmiot niniejszej umowy do prowadzeniajak za dzialania wlasne. 

8. Najemca pojazdu w przypadku szkody ponosi odpowiedzialnosc w postaci udzialu wlasnego w 
wysokosci 1 000 zl. 

§.3 

1. Wynajmujqcy nie odpowiada za naruszenie przepis6w mchu drogowego ani za pokrycie kar 
pieni~Znych nalozonych w zwi'l,Zku z uZytkowaniem samochodu w okresie najmu. W przypadku 
zaistnienia takiej sytuacji Najemca lub osoba prowadzqca samoch6d zobowi1l.zany jest do pokrycia 
wyzej wymienionych kar pieni~znych. Ponadto Najemca zobowiqzany jest do zobligowania osoby 
prowadz1l.cej samoch6d do zlozenia stosownych zeznan lub wyjasnien. 

2. Najemca zobowi1l.zany jest niezwlocznie powiadomic w formie pisemnej Wynajmujqcego oraz 
odpowiednie wladze 0 ka.zdym wypadku drogowym wyniklym w zwiqzku z uZywaniem 
przedmiotu najmu, niezaleznie od tego, kto spowodowal 6w wypadek. 

3. Najemca zobowi,!zany jest: 
• Uzytkowac i cbslugiwac przedmiot najmu zgodnie ze wskaz6wkami zawartymi w., 

Instrukcji obstugi". 
Wykonywac wszelkie przegl1l.dy techniczne, okresowe, naprawy gwarancyjne i naprawy 
przypadkowe w autoryzowanych serwisach Peugeot. 
Poniesc koszty okresowych przegllld6w technicznych oraz nap raw przypadkowych nie 
objytych OC i AC, a takze koszty biezllc~i eksploatacji. 

1. Stl'ony okreslajq, wysokosc czynszu najmu na 
kwot~ .................. . slownie: ....................................... . ... 001100 PLN za dob~. 

2. Za kazdlt rozpocz~tq dob~ oplata wynosi 30,00 PLN/godz. - od 9-tej godziny wynaj~cia liczona 
jest petna doba. 

3. Zaplata za czynsz nastqpi .................................................................... . 
4. Niezaleznie od czynszu Najemca zobowi1l.zany jest do ponoszenia koszt6w zwiqzanych z biezltclt 

eksploatacj'l przedrniotu najrnu, takich jak koszty paliwa, napraw nie obj~tych gwarancjlt lub 
n;;k.ojrniil. ew. ubezpieczeniern, przegl1l.d6w serwisowych, wymiany opon. Koszt ubezpieczenia 
sarnochodu w ruchu krajowyrn w standardowyrn zakresie w rarnach OC i AC pokrywa 
Wynajmuj'l.cy. 

5. Kaucja pobrana w wysokosci .... . ................... . . .. . ........ . .. . ...... ..... . ......... .. 
6. 

§.5 

Niniejsza umowa wchodzi w Zycie z dniern podpisania Stronorn przystuguje prawo rozwi1\.Zania umowy z 
zachowaniem .... ... .. .... ... dniowego okresu wypowiedzenia w nast~puj'lcych sytuacjach: 

a) gdy organ panstwowy, w szczeg6lnosci w sytuacji opisanej w S 3 ust. 2 powyzej, zaz'l.da od 
Wynajrnujqcego udost~pnienia samochodu b~dqcego przedmiotem najmu. 

b) gdy przedrniot najrnu ulegnie zniszczeniu lub powaznemu uszkodzeniu 



c) gdy znajdzie sifi! osoba chfi!tna do kupna przedmiotu najmu i Wynajmujllcy zdecyduj~ si~ go 
sprzedac. 

Wynajmujllcemu przysluguje prawo do rozwillzania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 
opisanych wart. 667 §. 2 oraz 672 kodeksu cywilnego. 
W przypadku przedterminowego rozwillzania umowy Wynajmujllcemu przysluguje czynsz w wysokosci 
proporcjonalnej do czasu obowillzywania umowy w danym okresie rozliczeniowym. 

§.6 

1. Natychmiast po zakonczeniu okresu najmu Najemca zobowillzuje si~ do zwrotu przedmiotu najmu 
w stanie nie pogorszonym ponad zuZycie wynikajllce z prawidlowej eksploatacji. 

2. Zwrot samochodu i jego stan w chwili zwrotu udokumentowane zostanll przez strony protokotem 
zdawczo _. odbiorczym. 

.§7 

1. Wszelkie koszty zwi'l2ane z niniejsZll umowll ponosi Najemca. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymaga.illPod rygorem niewaznosci formy pisemnej. 
3. W sprawach nie unormowanych niniejszll umowll zastosowanie maj'l przepisy kodeksu cywilnego. 
4. Strony zgodnie ustalaj'l. ze ewentualne spory mogllce wynikn'lc na gruncie niniejszej umowy i w 

zwillzku z ni <t, b~d<t, rozpatrywane przez wlaSciwy s<t,d powszechny. 
5. Umow« sporZlldzono w dw6chjednobrzmi'lcych egzemplarzach, po jednym dla katdej ze stron. 

Wynajrnujlfcy 

Marre!c DqbrmJ?s~i 
ul Walczaka 25, 66-400 Gorzow Wlkp. 

' 1605337812,609318180 
te. tel 0957511-242 _ 
NIP 599-16496-54, REG ON 211001 327 

Najernca 



, , 

ZAL1\CZNIK NR 1 DO UMOWY UZYCZENIA 
ProtokoJ wydania pojazdu i protokoJ przekazania zwrotnego 

Wyposazenie i stan techniczny uzyczanego pojazdu - wydaniel zwrot: 

Lp. Rodzaj Wydanie-data i godzina: Zwrot-data i godzina: 
. ..... ... .1 ... ..... .1201 .... . .. ... .. . .1 .... ... . .1201 .. .. 
... .... . . ............ . .. . .. .. . . .. ......................... 

1 Stan licznika kilometrow 
.. .. .... .. .. .... ...... . km ...................... .Ian 

2 Stan paJiwa - w % peruego zbiornika 
. ...... ... .......... ... % ....................... % 

3 Kluczyk I karta Keyless Go 
... .. ................. szt. .. .................... szt. 

4 Dow6d rejestracyjny z polislt OC 

• tak l nie tak I nie 
5 Fabryczny zestaw narz~dzi tak l nie tak I nie 

6 Podnosnik tak ! nie tak I nie 

7 Ga.snica tak ! nie tak I nie 

8 Apteczka tak I nie tak ! nie 

9 Tr6jk~J ostrzegawczy tak ! nie tak ! nie 

10 Instrukcja obslugi tak / nie tak / nie 

11 Kolo zapasowe tak / nie tak ! nie 

12 Radioodtwarzacz + CB tak ! nie tak! nie 

13 Dywaniki tak / nie tak / nie 

14 Pasy zabezpieczajll;ce szt . .. 4 ..... .. tak ! nie tak I nie 

15 lnne: . .. ...... przewod do wyciltgarki-
lszt .. . ....... .. . ..... . ... .... . 
. . .. . - . . .... .......... . . ... .. ..... . .... . . . 

............... . .. . ... . .. .............. . ... 

Uwagi na temat uszkodzen i brakow: 

UzYCZAJ1\CY BIOR1\CY DO UZYW ANIA 
Wydanie pojazdu 

PiecZlttka i czytelny podpis Czytelny podpis 

Zwrot pojazdu UZYCZAJ1\CY BIOR..\CY DO UZYW ANIA 

PiecZll,tka i czytelny podpis Czytelny podpis 

\ 
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