UMOWA WYNAJMU POJAZDU
zawarta w dniu ……………………………… w ……………………………… pomiędzy:

Wynajmującym:
G&G Express Andrzej Chmielecki
90-046 Łódź ul.Wodna 35 m.6
NIP:727-264-26-96
tel: 513-600-004
email: ggexpress.centrum@gmail.com
a

Najemcą:
Imię i Nazwisko...........................................................................................................................
Adres..........................................................................................................................................
Seria i numer dokumentu tożsamości.....................................................
Prawojazdy seria i numer..............................................
Telefon kontaktowy.........................................
NIP:...................................................
o następującej treści:
§1
1. Wynajmujący oświadcza, że jest dysponentem pojazdu: ..............................................,
nr rejestracyjny ........................................, rodzaj paliwa ................., nr VIN ......................................................
zwyposażeniem dodatkowym:
...........................................,…..........................................................,....................................................
zwanego dalej „Pojazdem”.
2. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy pojazd opisany w pkt. 1, na podstawie protokołu przekazania,
będącego integralną częścią niniejszej umowy (załącznik nr 2)
§2
1. Do obowiązków Najemcy należy:
a) korzystanie z pojazdu zgodnie z zasadami eksploatacji,
b) ponoszenie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją,
c) zwrot po zakończeniu najmu pojazdu w stanie wynikającym z prawidłowej eksploatacji pojazdu,
d) inne obowiązki wynikające z Regulaminu Wynajmu Samochodów stanowiącego integralną część niniejszej
umowy.
2. Do obowiązków Wynajmującego należy:
a) ubezpieczenie pojazdu z tytułu OC / AC,
b) inne obowiązki wynikające z Regulaminu Wynajmu Samochodów stanowiącego integralną część niniejszej
umowy
§3
1. Czynsz
za
wynajęty
pojazd
wynosi
..................................................
PLN,
(słownie ................................................................................................................................., i zostanie uiszczony
w określonej kwocie [PRZELEWEM / KARTĄ / GOTÓWKĄ] ostatniego dnia trwania umowy.

2. Kaucja
za
wynajęty
pojazd
w
wysokości
...........................
(słownie .................... ................................................................................................................................),
została uiszczona w określonej kwocie [PRZELEWEM / KARTĄ / GOTÓWKĄ] w dniu podpisania umowy.
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PLN,

§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ............................ do dnia ..........................
Z możliwością przedłużenia po wcześniejszym uzgodnieniu do …..............dni.
2. Wydanie pojazdu nastąpi w dniu podpisania umowy na podstawie Protokołu, o którym mowa w § 1 ust. 2
umowy.

1.
2.

§5
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z tygodniowym okresem wypowiedzenia.
Wynajmującemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w razie naruszenia przez
Najemcę obowiązków określonych w §2 ust. 1 umowy.

§6
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
§8
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

..........................................
Wynajmujący

.......................................
Najemca
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