50-150 Wrocław Ul. Kotlarska 11/5 www.kolorauto.pl

Tel. 536393292, 536393293

UMOWA WYNAJMU POJAZDU
Pojazd:

Marka

Model

Nr rej.

Wydanie pojazdu
Data i godzina

Stan Paliwa

Stan licznika

Czysty na zewnątrz
TAK
NIE

Czysty wewnątrz
TAK
NIE

Wyposażenie
Dokumenty
TAK

NIE

Gaśnica
TAK

NIE

Trójkąt
TAK

x odprysk + wgniecenie – rysa

NIE

Koło Zapasowe
TAK
NIE

Narzędzia
TAK

NIE

Apteczka
TAK

NIE

Radio
TAK

Inne
NIE

Uwagi:……………………………………………..................................................

……………………………………………………………………………………………………………………...
Zwrot pojazdu
Data i godzina

Stan Paliwa

Stan licznika

Czysty na zewnątrz
TAK
NIE

Czysty wewnątrz
TAK
NIE

Wyposażenie
Dokumenty
TAK

NIE

Gaśnica
TAK

NIE

Trójkąt
TAK

x- odprysk + wgniecenie – rysa

NIE

Koło Zapasowe
TAK
NIE

Narzędzia
TAK

NIE

Apteczka
TAK

NIE

Radio
TAK

Inne
NIE

Uwagi (tylko nowe) :…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….....
Stawka za dobę netto

Limit KM

Stawka za km pow. limitu

Kaucja

Pobrano

§ 1.
Niniejsza umowa zawarta zostaje pomiędzy GK Service Spółą z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Kotlarska 11/5, 50-150 Wrocław, zwaną dalej Wynajmującym, a
________________________________ zamieszkałym ______________________________________________________________
_______________PESEL: .__________________________, nr dowodu osobistego ____________________________________,
nr Prawa jazdy ___________________________, nr telefonu ___________________ zwanym alej Najemcą:
§ 2.
1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy samochód opisany w komparycji niniejszej Umowy (str. 1 Umowy), wraz z
wyposażeniem określonym w części dotyczącej wydania pojazdu, na okres od dnia wydania do dnia zwrotu.
2. Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu za każdą rozpoczętą dobę najmu zgodnie z cennikiem.
3. Strony potwierdzają wydanie Najemcy pojazdu protokołem Odbioru sporządzonym na pierwszej stronie Umowy.
4. Najemca zwróci Wynajmującemu pojazd w miejscu jego wydania.
§ 3.
1. Podnajem, oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego używania osobom trzecim oraz wszelkie zmiany i ulepszenia pojazdu są
zabronione.
2. Wszelkie koszty eksploatacji pojazdu w okresie korzystania przez Najemcę (paliwo, płyny, żarówki), obciążają Najemcę.
§ 4.
1. Wszelkie kary pieniężne i opłaty nałożone na Najemcę lub Wynajmującego, w związku z używaniem pojazdu przez Najemcę, w
tym koszty holowania pojazdu, odbioru samochodu z parkingu obciążają Najemcę.
2. Koszty zapytań ze strony innych podmiotów lub organów skierowane do Wynajmującego w związku z używaniem pojazdu w
okresie od jego wydania do dnia zwrotu obciążają Najemcę.
§ 5.
1. Najemca zobowiązany jest:
1)
dbać o pojazd, w szczególności kontrolować poziom oleju, płynów oraz ciśnienia w oponach;
2)
dbać o to, by pasażerowie i kierujący pojazdem nie palili w pojeździe papierosów, cygar itp.;
3)
niezwłocznie zawiadamiać Wynajmującego o każdym wypadku drogowym, kolizji lub innym zdarzeniu
drogowym z udziałem pojazdu , niezależnie od sprawstwa Najemcy;
4)
zwrócić Wynajmującemu pojazd w stanie niepogorszonym, umyty, z takim samym poziomem paliwa.
2. Najemca oświadcza, iż nie będzie wykorzystywał pojazdu w wyścigach sportowych, rajdach, w celu holowania innych pojazdów,
ciągnięcia przyczep oraz nie będzie przewoził w pojeździe przedmiotów, które mogłyby zniszczyć lub zabrudzić jego wnętrze.
4. Wyjazd pojazdem poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zgody Wynajmującego, wyrażonej na piśmie. Bezwzględny
zakaz wyjazdu do następujących krajów: Rosja, Białoruś, Ukraina, Albania, Czarnogóra, Wielka Brytania, Irlandia, Holandia,
Węgry
§ 6.
1.Niezależnie od wysokości szkody poniesionej przez Wynajmującego Najemca jest zobowiązany – w razie zdarzenia
powodującego szkodę w pojeździe – zapłacić Wynajmującemu karę umowną - „opłatę w związku ze zdarzeniem” wg stawki
określonej w Cenniku, chyba że ustalono sprawcę szkody, którym jest osoba kierująca innym pojazdem, objętym polisą
ubezpieczeniową OC, nie kwestionująca swojego sprawstwa i towarzystwo ubezpieczeniowe nie odmówiło wypłaty Wynajmującym
odszkodowania na podstawie ww. polisy OC. Niezależnie od tej opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
2. Najemca odpowiada w pełnej wysokości za wszelkie szkody w Pojeździe powstałe w czasie korzystania z niego, chyba że
ustalono sprawcę szkody, którym jest osoba kierująca innym pojazdem, objętym polisą ubezpieczeniową OC, nie kwestionująca
swojego sprawstwa i towarzystwo ubezpieczeniowe nie odmówiło wypłaty Wynajmującym odszkodowania na podstawie ww. polisy
OC.
3. Najemca odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w wyniku kradzieży Samochodu w sytuacji, gdy nie jest w stanie
dostarczyć kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego Samochodu oraz w przypadku gdy w Samochodzie nie zostały
uruchomione wszystkie zamontowane urządzenia antykradzieżowe. Najemca odpowiada w pełnej wysokości i w każdym przypadku
za szkodę powstałą w wyniku kradzieży Samochodu lub jego uszkodzenia jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii
Europejskiej.
§ 7.
1. Najemca zobowiązuje się pokryć kwotę podatku VAT wynikającą z faktury wystawionej z tytułu najmu na kwotę netto zleconego
przez podmiot, zajmujący się działalnością ubezpieczeniową (Ubezpieczyciela) na podstawie usługi „assistance”.
2. W sytuacji gdy Ubezpieczyciel nie uzna swojej odpowiedzialności i odmówi zapłaty, koszty najmu obciążać będą Najemcę.
3. Kaucja pobrana przez Wynajmującego przy zawarciu umowy zabezpiecza ewentualne roszczenia Wynajmującego z tytułu
naprawienia szkody oraz kosztów wynikających z Regulaminu i Cennika.
§8
Wynajmujący może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Najemca narusza postanowienia umowy i Regulaminu. W
przypadku rozwiązania umowy Najemca obowiązany jest zwrócić pojazd Wynajmującemu w dacie rozwiązania umowy.
§9
1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Integralną część niniejszej Umowy stanowi Regulamin Wynajmu Pojazdów wraz z Cennikiem, dostępny na stronie internetowej
www.kolorauto.pl. Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Cennika i w pełni treść tę akceptuje.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miał zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory powstałe w związku z obowiązywaniem niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla
siedziby Wynajmującego.
6. Wypożyczalnia czynna pon – piąt: 8-18, sob: 8-14. Obsługa poza godzinami pracy wypożyczalni - 50 zł
Zwrot samochodu nieumytego i nieposprzątanego – osobowy - 100 zł, Bus – 150zł, Wyjazd za granicę – 250zł
Wynajmujący ...................................................
Najemca ...........................................................

