Umowa najmu samochodu
zawarta 1 4.06.2019 w Zabawie
pomiędzy
Pawłem Mastalerzem
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Paweł Mastalerz sysunit.net z siedzibą w
Raciechowicach - Raciechowice 241, 32-415 Raciechowice, wpisanym do Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej, NIP: 6462753381, REGON: 121028364
nazywanym dalej U
 sługodawcą
a _ ________________________
zamieszkałym przy _____________________________, nr PESEL :_______________________, nr prawa
jazdy:_____________________________, nazywanym dalej Wypożyczającym.

§1
Postanowienia ogólne
1.

Przedmiotem umowy jest usługa wynajęcia Wypożyczającemu przez Usługodawcę
samochodu osobowego marki Mercedes-AMG A35, nr rejestracyjny KR5KN39. na czas 4 dni
rozpoczynając o
 d godz. 20:00 w dniu 10.06.2019 do godz. 20:00 dnia 14.06.2019.

2.

Wypożyczający będzie używał samochodu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami do celów dozwolonych przez prawo.

3.

Do najmu dochodzi odpłatnie na warunkach ustalonych w § 2.

§2
Obowiązki Wypożyczającego
1.

Wypożyczający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o
wszelkich usterkach dotyczących stanu wypożyczonego samochodu, jak również
powiadomienia Policji jeżeli zaistniała okoliczność będąca udziałem Wypożyczającego
kwalifikuje się jako zdarzenie w świetle obowiązujących przepisów.

2.

Wypożyczający nie jest osobą uprawnioną do podejmowania decyzji w przedmiocie
rozporządzania wypożyczonym samochodem, wykonywania napraw lub ponoszenia
samodzielnie kosztów innych niż związane z normalną eksploatacją pojazdu.

3.

Wypożyczający jest zobowiązany do oddania samochodu w stanie niepogorszonym w
stosunku do stanu, w jakim został mu on udostępniony. Obejmuje to zwłaszcza poziom
paliwa, który po skorzystaniu z usługi najmu powinien być uzupełniony do poziomu, w
jakim był w momencie przekazania pojazdu. Wspomniany wskaźnik zostaje wskazany przez
Strony w Raporcie przekazania samochodu stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

4.

Wypożyczający jako osoba kierująca pojazdem ponosi odpowiedzialność za zdarzenia
drogowe będące jego udziałem na zasadach ogólnych przewidzianych przez obowiązujące
przepisy prawa powszechnego oraz Regulamin.

5.

Wypożyczający nie może przy użyciu wypożyczonego samochodu przekraczać granicy
Rzeczypospolitej Polskiej bez pisemnej zgody Usługodawcy.

§3
Obowiązki Usługodawcy
1.

Usługodawca jest zobowiązany do podjęcia stosownych kroków w celu zapewnienia
odpowiedniego bezpieczeństwa w związku z użytkowaniem samochodu, w tym także
poprzez systematyczną naprawę ewentualnych usterek.

2.

Samochód dostarczony i oddany na użytek Wypożyczającemu musi być w pełni sprawny i
zdatny do ruchu na drodze w sposób niestanowiący zagrożenia zarówno dla
Wypożyczającego jak i innych użytkowników ruchu.

3.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji dokonanej przez
Wypożyczającego bez ograniczenia czasowego w przypadku kiedy zamówiony samochód
okazał się niezdatny do bezpiecznego użytkowania np. na skutek nieodpowiedniego
korzystania
przez
osobę
wynajmującą
samochód
przed
Wypożyczającym.
Wypożyczającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo do całkowitego zwrotu uiszczonej
opłaty.

4.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia go w
błąd przez Wypożyczającego - np. przez udzielenie fałszywej informacji na temat uprawnień
do kierowania pojazdem.

§4
Rozliczenia
1.

Zgodnie ze stawkami obowiązującymi według cennika Usługodawcy, za usługę najmu auta
Usługodawcy należy się łącznie kwota 2300 PLN brutto.

2.

Opłata została uiszczona przez Wypożyczającego w całości (niepotrzebne skreślić):
a.
b.

przez system elektroniczny bezpośrednio po złożeniu zamówienia za
pośrednictwem strony internetowej S
 peedy.pl
osobiście w miejscu wykonywania działalności Usługodawcy, przed rozpoczęciem
korzystania z usługi

3.

Opłata może być zwrócona Wypożyczającemu w przypadku, kiedy w czasie użytkowania
przez niego samochodu, stanie się on niezdatny do użytku lub jego stan techniczny
pogorszy się do stanu, kiedy będzie stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa. Usługodawca
zwraca część opłaty za dni/godziny, w których Wypożyczający ze względu na wymienione
przyczyny, nie mógł korzystać z usługi.

4.

Opłata w całkowitej kwocie jest zwracana Wypożyczającemu w przypadku i na zasadzie
wymienionej w § 2 ust. 7 (niemożliwa do przewidzenia niedyspozycyjność samochodu na
skutek działań poprzedniej osoby wynajmującej).

§5
Obowiązywanie umowy
1.

Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony.

2.

Wypożyczający może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, jednak w zależności
od momentu dokonania tej czynności, Usługodawca jest uprawniony do zachowania
stosownej części dokonanej opłaty.
a.
b.

c.

3.

w przypadku zgłoszenia woli wypowiedzenia umowy nie później niż 48 godziny
przed ustalonym momentem odbioru samochodu - bezkosztowo
w przypadku zgłoszenia woli wypowiedzenia umowy nie później niż na 24 godziny
przed umówioną porą odbioru samochodu - Usługodawca zastrzega sobie prawo
do zatrzymania 30% wpłaconej opłaty
w przypadku zgłoszenia woli wypowiedzenia umowy później niż na 24 godziny
przed odbiorem samochodu - Usługodawca zatrzymuje pełną kwotę.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę w razie nieuiszczenia przez Wypożyczającego
opłaty za zamówioną usługę, a także w każdym innym przypadku kiedy uzna to za zasadne
w związku z problemami w komunikacji z Wypożyczającym lub jego nieodpowiedzialnym
zachowaniem
zagrażającym mieniu udostępnionemu przez Usługodawcę lub
bezpieczeństwu osób trzecich.

§6
Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.

2.

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

3.

Załącznik umowy, nierozerwalnie związany z nią treściowo i stanowiący jej uzupełnienie
stanowi “Regulamin” opisujący ogólne zasady dot. usługi najmu samochodu. Poprzez
podpisanie niniejszej umowy Strony potwierdzają, że zapoznały się z Regulaminem,
akceptują jego postanowienia i zobowiązują się ich przestrzegać.

4.

Załącznik do umowy stanowi również Protokół zdawczo - odbiorczy stanowiący
poświadczenie stanu samochodu w momencie jego odebrania oraz zwrotu.

_____________________
Usługodawca

________________________
Wypożyczający

