
UMOWA NAJMU POJAZDU 

 

Zawarta w ____________________________________  dnia __________________, pomiędzy: 
                                ( miejscowość ) 

 

____________________________________________________________________________  , 
( imię i nazwisko/ nazwa firmy ) 

____________________________________________________________________________  ,    
( adres zamieszkania/ adres siedziby ) 

______________________________________________________________________________________________________  ,    

(cd adres zamieszkania/ adres siedziby ) 

 

______________________________________________________________________________________________________ ,      

( seria i nr dowodu osobistego ) 

 

______________________________________________________________________________________________________   ,    

( PESEL, a w przypadku przedsiębiorcy – nazwa i NIP ) 

  

dalej jako "Najemca" 

 

a 

 

Sylwią Sawicką, prowadzącą działalność pod firmą SYLMAR NIERUCHOMOŚCI - UBEZPIECZENIA 

SYLWIA SAWICKA NIP: 123-085-00-33, prowadzącą działalność gospodarczą 05-530 Krzaki 

Czaplinowskie ul. Główna 180, dalej jako "Wynajmujący”, 

 

o następującej treści: 

§ 1 

1.Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący daje Najemcy do używania pojazd ____________________  
( marka )  

_______________________________________________________________________________________              

                                                                                     (model, nr. rejestracyjny,  ) 

(dalej jako "Pojazd"), a Najemca zobowiązuje się do płacenia umówionego czynszu w wysokości 

__________________PLN (brutto) za każdą rozpoczętą dobę najmu. 

Wynajmujący wyraża zgodę na użytkowanie pojazdu przez kierowcę dodatkowego: 

 

_______________________________________________________________________________________ 
( imię i nazwisko) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

( adres, pesel, nr. dow.. osobistego )  

wskazanego przez Najemcę. Wskazanie kierowcy dodatkowego nie zwalnia Najemcy z całkowitej 

odpowiedzialności za wynajęty pojazd przez cały okres najmu. 

 2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony , od dnia ________________________godz._____ 

do dnia ______________________godz._________ 

3. Strony zgodnie ustalają limit dzienny przebiegu Pojazdu w trakcie trwania umowy w liczbie ________km.  

Przekroczenie limitu będzie skutkowało naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości ___________PLN 

(brutto) za każdy kilometr przejechany ponad ww. limit. 
 



§ 2 

1. Odbiór oraz zwrot Pojazdu następuje pod adresem biura Wynajmującego, na podstawie protokołu 

zdawczo – odbiorczego. 

2. Za podstawienie motocykla poza siedzibą Wynajmującego przysługuje Wynajmującemu dodatkowe 

wynagrodzenie w wysokości: ____________PLN  (brutto). Takie samo wynagrodzenie przysługuje również 

za przyjęcie motocykla poza siedzibą Wynajmującego. 

 

§ 3 

1. Najemca nie może oddać Pojazdu w podnajem bez pisemnej zgody Wynajmującego. 

2. Wynajmującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z 

postanowień niniejszej umowy lub Regulaminu. 
 

§ 4 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 

postaci aneksu – pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy ze względu na adres Wynajmującego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

5. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Regulamin najmu, z którym Najemca się zapoznał i zobowiązuje 

się do jego przestrzegania. 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 
                ( czytelny podpis Wynajmującego )             ( czytelny podpis Najemcy )  

 

 

 

 


