
 
 

UMOWA NAJMU SAMOCHODU 
 

Zawarta w dniu ……………………. o godzinie ………… w Oleśnicy pomiędzy stronami: 
1. KONKRET Tomasz Kaczała, z siedzibą przy ul. Krzywoustego 30 C, D, 56-400 Oleśnica, NIP 911-163-15-76,  
zwanym dalej Wynajmującym, 
2. ……………………………………zamieszkałym w……………………………………… ………… … ………………, 
legitymującym się dowodem osobistym ………...…………………wydanym przez ………………………………………  
zwanym dalej Najemcą.  

§ 1. 
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki ……………………………………… nr rejestracyjny 
……………………………. o wartości ……………… 

§ 2. 
1. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania samochód, o którym mowa w §1, na czas oznaczony, to jest od 
…………………………….... do …………………… 
2. Zwrot wypożyczonego samochodu musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……………… do godziny … 
3. Najemca może przedłużyć umowę w terminie do 4 godzin przed upływem terminu zwrotu samochodu, bezpośrednio w 
siedzibie firmy Wynajmującego u właściciela lub pod numerem telefonu 607-700-096. 
4. W przypadku przedłużenia wynajmu samochodu opłata naliczana będzie zgodnie z ustaloną stawką wynajmu § 5 pkt 1a 

§3 
1. Samochód będący przedmiotem umowy znajduje się w stanie przydatnym do umówionego użytku. 
2.Wyposażenie dodatkowe znajdujące się w wynajmowanym samochodzie: apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, klucz 
do kół, podnośnik ………………………………………………………................................................................................. 
3. Stan pojazdu w dniu jego wydania:……………….....……………………………………………………………………. 

§4 
1.Wynajmując samochód najemca jako zabezpieczenie ewentualnych napraw szkody w wynajmowanym samochodzie 
uiszcza kaucję w wysokości……………………….….lub pozostawia jako zastaw  własny samochód: 
marki:…………….………………nr rejestracyjny……………………………………………………………………….. 
2.W przypadku stwierdzenia szkody w wynajmowanym samochodzie, samochód stanowiący zastaw pkt 1 § 4, wydany 
będzie po uiszczeniu kaucji w kwocie…………………….zł 

§5 
1. Najemca uiszcza łączną opłatę w wysokości:…………………………………..tytułem: 
a) czynszu za jedną dobę najmu w wysokości:………… PLN netto  
b) kaucji zwrotnej w wysokości:………......PLN  
2. Dopłata za spóźnienie wynosi 50 PLN za każdą kolejną godzinę wynajmu – DOTYCZY AUTOLAWET  
3. Dopłata za przekroczenie limitu 500km/dobę, stawka 0,20PLN/km 
4. Dopłata za zwrot brudnego samochodu 50 PLN 
5. Dopłata za wydanie lub zwrot samochodu poza godzinami pracy firmy (8-16 PN-PT i 8-13 SOB) 40 PLN 

§6 
1. W przypadku nie oddania samochodu we wskazanym terminie i nieprzedłużenia umowy, Wynajmujący zgłasza na 
POLICJĘ zaginięcie pojazdu. 
2. Najemcy nie wolno oddawać samochodu do użytku innym osobom bez zgody Wynajmującego. 

§7 
Integralną część umowy stanowi regulamin z dnia 22 sierpnia 2006 r. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i 
akceptuje jego warunki. 

§8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.   
        §9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
Wynajmujący                                                                                                      PODPIS NAJEMCY  
                                                                                                                                
                                                                                                                 ….……………………..... 
 
 

 
Poziom paliwa w momencie wydania pojazdu:………………………………… 
Stan licznika w momencie wydania pojazdu:…….……………………………. 
Poziom paliwa w momencie zwrotu pojazdu:………………………………….. 
Stan licznika w momencie zwrotu pojazdu: …………………………………… 
Przedmiot umowy został zwrócony dn……………………o godz…………….. 
Kaucję odebrałem w momencie zwrotu pojazdu w kwocie: ……………PLN brutto. Podpis Najemcy: …………………. 


