
UMOWA NAJMU SAMOCHODU DOSTAWCZEGO 

Zawarta dnia................ w Śmiłowie pomiędzy PPHU ''ROMIX'' 64-500 Szamotuły Śmiłowo 3/2 

reprezentowana przez właściciela Romana Mikitę zwanym dalej Wynajmującym, a                                                  

..................................................................zam. w .............................................................       

legitymującym się dowodem osobistym nr .............................. oraz prawem jazdy kat. ......                                     

nr .............................. zwanym dalej Najemcą.  

 

 § 1Wynajmujący oddaje w najem Najemcy samochód dostawczy marki PEUGOT BOXER koloru białego, rok produkcji 2013, 

o numerach rejestracyjnych PSZ 51676 numer nadwozia VF3YCTMFC12468360. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym 

właścicielem samochodu.  

§ 21. Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem opisanym wyżej: kluczyki, dowód rejestracyjny, polisę 

ubezpieczeniową OC i AC na rok ......... , kluczyki od stosowanych w pojeździe zabezpieczeń.                                                                                                                                   

2. Wynajmujący oświadcza, że samochód jest w pełni sprawny technicznie oraz posiada sprawną gaśnicę, koło zapasowe, 

zestaw narzędzi, zabezpieczenia, radio oraz jest zatankowany do pełna. Pojazd nie posiada również widocznych uszkodzeń 

mechanicznych karoserii i lakieru co strony niniejszym potwierdzają. 

§ 3  Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości ................ złotych za jedną dobę użytkowania 

pojazdu przy czym pierwsza doba upływa o godzinie 24.00 w dniu zawarcia umowy najmu pojazdu. W celu zabezpieczenia 

ewentualnych przyszłych roszczeń Najemca wpłaca wynajmującemu kaucję w wysokości 500,- złotych, która podlega 

zwrotowi w chwili zdania pojazdu w stanie nieuszkodzonym i rozliczenia się z Wynajmującym.     

§ 4 Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem oraz oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego używania osobom trzecim 

a także wszystkie zmiany i ulepszenia pojazdu.  

§ 5Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji przedmiotu najmu  i napraw bieżących.  

§ 6 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ............... do dnia ............... Po upływie terminu umowy Najemca zwróci 

samochód Wynajmującemu wraz z rzeczami wymienionymi w § 2 pkt 2 oraz z pełnym bakiem.   

§ 7 Za wszelkie ewentualne uszkodzenia i szkody w pojeździe wynikające z winy Najemcy których wysokość nie przekracza 

kwoty 500,- złotych odpowiada Najemca i pokrycie ich następuje z kwoty złożonej kaucji.  

§ 8Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Najemca użytkuje pojazd w sposób 

sprzeczny z zasadami niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej, Najemca obowiązany 

jest natychmiast rozliczyć się z Wynajmującym i zwrócić przedmiot najmu wraz z rzeczami wymienionymi w § 2 pkt 2 oraz z 

pełnym bakiem.                 

§ 9Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.                                           

§ 10Płatność następuje na podstawie wystawionej przez Wynajmującego dla Najemcy faktury VAT. 

§ 11W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miał zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego                                                                                                                 

§ 12Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

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

      Wynajmujący                                                                                           Najemca                                                             


