UMOWA NAJMU SAMOCHODU DO ZLECENIA NR ………………………………
zawarta w dniu …………………………………….. w Białej Podlaskiej pomiędzy:
Mirex Szadecki, Marczuk Sp. J., Biała Podlaska ul Brzeska 111, NIP 537-19-18-189, REGON 030208906
zwanym dalej „Wynajmującym”
a
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
imię, nazwisko / nazwa firmy

…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zamieszkałym / adres firmy

PESEL/ NIP ………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Najemcą”

§1
Najemca bierze w najem a Wynajmujący udostępnienia samochód marki VW Golf numer rejestracyjny LB15616 zwany dalej
„pojazdem zastępczym”, którego właścicielem jest Wynajmujący.

§2
Najemca oświadcza, że zapoznał się z warunkami ubezpieczenia pojazdu zastępczego.

§3
Najemca nie będzie udostępniał pojazdu zastępczego osobom trzecim, w szczególności nie odda go w podnajem, ani do bezpłatnego
używania.

§4
1.
2.
3.

Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z pojazdem zastępczym: kluczyk, dowód rejestracyjny, ważną polisę ubezpieczeniową.
Pojazd zastępczy jest udostępniony Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa.
Wynajmujący oświadcza, że pojazd zastępczy jest w pełni sprawny, w dobrym stanie technicznym oraz posiada sprawną gaśnicę,
koło zapasowe, zestaw narzędzi, radio, trójkąt ostrzegawczy.

§5
Koszt paliwa oraz inne bieżące koszty związane z eksploatacją pojazdu zastępczego, a także wszelkie płatności związane z
parkowaniem pojazdu zastępczego, mandatami lub holowaniem pojazdu zastępczego w okresie jego najmu ponosi Najemca.

§6
Najemca zachowa należytą dbałość o stan techniczny i bezpieczeństwo pojazdu zastępczego, w szczególności będzie korzystać z niego
w sposób zgodny z zaleceniami producenta oraz warunkami ubezpieczenia.

§7
Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd zastępczy w stanie niepogorszonym, z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku kiedy
Najemca nie uzupełni paliwa do pełnego zbiornika Wynajmujący obciąży Klienta ryczałtową kwotą 350zł brutto

§8
Wydanie i odbiór pojazdu zastępczego zostanie potwierdzone protokołem stanowiącym integralną część Umowy.

§9
1.
2.
3.

Należność za wynajem pojazdu zastępczego wynosi 80 zł za dobę netto z limitem do 100 km/ dobę.
Należność za kolejny kilometr po przekroczeniu limitu dobowego wynosi 0,20zł za 1km netto.
W przypadku rezygnacji z naprawy lub zwrotu przedmiotu najmu po terminie wskazanym w § 1 należność za wynajem pojazdu
zastępczego wynosi 300 zł za dobę netto.

§ 10
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12
Wszelkie spory, nierozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Protokół przekazania samochodu zastępczego:

Przebieg:

……………………

Data:

……………………

Godzina

……………………

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Wynajmujący

Najemca

Protokół zwrotu samochodu zastępczego :

Przebieg:

……………………

Data:

……………………

Godzina

……………………

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Wynajmujący

Najemca

