
                                                               

                                                               …………………………………………….

  

 

UMOWA NAJMU SAMOCHODU / LAWETY / AUTOLAWETY 

Zawarta w Krakowie w dniu …………………………… pomiędzy: 

1. Wynajmującym:  BNS24 Piotr Wypchał os Krakowiaków 22a/76 , 31-963 Kraków  NIP 678-275-05-56             

tel :+48 792 45 45 75 ;  +48 792 79 79 49 

a 

2. Najemcą:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zamieszkały w/z siedzibą w …………………………………………  przy ul……………………………………………………………………… 

Seria i nr dowodu osobistego:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Seria nr i data wydania prawa jazdy:………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. Kontaktowy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

§ 1 

 

Przedmiotem najmu jest samochód …………………………… nr nadwozia …………………………………………………. 

numerze rejestracyjnym ……………. stanowiący własność  Wynajmującego: BNS24 Piotr Wypchał z siedziba w 

Krakowie.  

Wyposażenie dodatkowe :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stan licznika : ……………………………………………………………………. 

Stan paliwa : …………………………………………………………………….. 

§ 2 

Wynajmujący oddaje w najem Najemcy opisany w § 1 samochód na okres : 

 

Od dnia ………………………………………………………………………..   godzina ………………………………………………………. 
 
Do dnia ………………………………………………………………………..   godzina ………………………………………………………. 
 

§ 3 

 

Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem iż zasadami eksploatacji tego typu 

przedmiotu. 

§ 4 

Przedmiot najmu nie może być bez zgody Wynajmującego wyrażonej  na piśmie używany przez osoby inne niż 

Najemca, oddany w podnajem lub użyczany. 

§ 5 

Najemca oświadcza, że samochód będzie używać na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej, na co Wynajmujący 

wyraża zgodę. Wynajmujący nie wyraża zgody na użytkowanie samochodu na terenie : Rosji , Ukrainy , Rumunii oraz 

innych krajów „ podwyższonego ryzyka”. Złamanie niniejszego paragrafu zagrożone jest karą pieniężną ustaloną 

przez Wynajmującego. 

§ 6 

1. Wydanie samochodu nastąpi w siedzibie Wynajmującego lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu.  

2. Zwrot samochodu nastąpi w siedzibie Wynajmującego lub innym wskazanym przez niego miejscu wraz z 

dokumentami  pojazdu: 



-  dowodem rejestracyjny ,  dowodem ubezpieczenia OC, oryginalnym kluczykiem.  

§ 7 

Wynajmujący oświadcza że samochód  będący przedmiotem najmu jest ubezpieczony w zakresie OC, AC, NW, 

ASSISTANCE, posiada ważny przegląd techniczny , jest sprawny technicznie i nie posiada uszkodzeń, co Najemca 

sprawdził i podpisując umowę potwierdził. 

§ 8 

Najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z bieżącą eksploatacją samochodu i dokonywania 

drobnych napraw. Wszelkie szkody poczynione w okresie najmu przez Najemcę są pokrywane na rzecz 

Wynajmującego z wpłaconej wcześniej kaucji. Jeśli kaucja nie jest wystarczająca Najemca jest zobowiązany dopłacic 

pozostałą kwotę za poczynione szkody na rzecz Wynajmującego.  

§ 9 

1. Strony ustaliły że czynsz najmu wynosi ……………………………..za każdą rozpoczętą ………………..najmu i za cały 

umówiony okres najmu samochodu wyniesie ………………………….. 

2. Czynsz najmu obejmuje przejazd …………………………………….., każdy kolejny kilometr jest płatny według 

aktualnego cennika. 

3. Czynsz płatny jest z góry najpóźniej przy wydaniu Najemcy samochodu  

§ 10 

Najemca wpłaca niniejszym Wynajmującemu kaucje w wysokości …………………………… słownie …………………………………   

która podlegać będzie zwrotowi na warunkach określonych w umowie lub zostanie rozliczona na poczet szkód 

wyrządzonych przez Najemcę .  

§ 11 

Najemca zobowiązany jest do porozumienia się z Wynajmującym w przypadku :  uszkodzenia samochodu/wypadku / 

/ innych zdarzeń związanych z uszkodzeniem samochodu/ chęci przedłużenia najmu lub opóźnienia w zwrocie 

samochodu. 

                                                                § 12 

Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność materialna i zobowiązuje się do uregulowania rachunku za szkody w 

przedmiocie najmu zaistniałe z jego winy lub niedbalstwa a nieznajdujące pokrycia przez zakład ubezpieczeń w tym 

za szkody obejmujące utratę korzyści za każdy dzień wyłączenia samochodu z eksploatacji. 

§ 13 

Najemca oświadcza, że najął samochód czysty i posprzątany i zobowiązuje się do oddania auta w takim samym stanie 

czystości. W przypadku oddania samochodu w innym stanie , Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę 60zł . 

§ 14 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej 

§ 15 

Najemca oświadcza że, przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z jej treścią i ją akceptuje w całości. 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową oraz szczególnymi warunkami najmu samochodu, zastosowanie 

będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Regulamin. 

§ 17 

Umowę sporządzono w dwóch jednoznacznie brzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron 

§ 18 

Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………        …………………………………  

Wynajmujący  ( Piotr Wypchał )          Najemca 


