UMOWA WYPOŻYCZENIA AUTOLAWETY
Zawarta w ........................ dnia .....................................pomiędzy:
Wypożyczalnia Autolawet MAXI-CAR, tel. +48 888-777-422
własność firmy:
SHIP SERVICE Tomasz Riebandt, 81-593 Gdynia,
ul. Zofii Nałkowskiej 30, tel. +48 791-877-775
zwanym dalej Wynajmującym, a :
imię/imiona i
nazwisko...........................................................................................................................
adres
zamieszkania…......................................................................................................................
.......
nr dowodu osobistego ...........................................nr prawa
jazdy…....................................................
Pesel :……………………………………………..nr tel..…………………………………………….. zwanym dalej
Najemcą.
1. Wynajmujący wypożycza Najemcy do użytkowania samochód ciężarowy - autolawetę
określoną
dalej jako pojazd na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Celem wypożyczenia pojazdu Najemca musi spełniać następujące warunki:
- posiadać ukończone 21 lat
- posiadać prawo jazdy uprawniające do prowadzenia wypożyczonego pojazdu
(minimum 1 rok),
- posiadać dokument stwierdzający tożsamość Najemcy,
- uiścić należność za zadeklarowany okres najmu i pozostawić kaucję zwrotną w
wysokości 1000,00 zł
- zawrzeć (podpisać) niniejszą umowę wynajmu,
3. Najemca upoważnia Wynajmującego do przekazania danych osobowych będących
własnością
Najemcy organom państwowym oraz firmom ubezpieczeniowym na ich żądanie, w
związku
z wykonywaniem niniejszej umowy.
4. Najemca wypożycza samochód ciężarowy – autolawetę marki Fiat Ducato, numer

VIN: ZFA25000002896050 o numerze rejestracyjnym GA8159W
stan licznika …………………..
na czas od dnia.................................godz…………..do
dnia..................................godz.....................
5. . Najemca wypożycza pojazd w pełni sprawny, gotowy do jazdy, czysty i zobowiązany
jest
do zwrotu go w takim stanie. Dopłata za oddanie brudnego pojazdu: 70,00 zł brutto. W
przypadku intensywnego zabrudzonego tapicerki oraz wnętrza pojazdu dopłata: 300,00
zł brutto
W pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu pod rygorem kary umownej
w wysokości 500 zł.
6. Stan paliwa oraz wszelkich płynów pojazdu w momencie przekazania wynosi 4/4
pojemności,
i powinien być uzupełniony do pełna przed zwrotem pojazdu.
W przypadku zwrotu pojazdu z niepełnymi stanami płynów zostanie doliczona opłata
za uzupełnienie płynów i paliwa zgodnie z cenami na stacjach SHELL w dniu zwrotu
pojazdu.
7. Opłaty za wynajem pojazdu są następujące:
za 24 godziny 350,00 zł brutto,
do 12 godzin 200,00 zł brutto,
na minimum 5 dób 250,00zł brutto/dobę,
(płatna z góry w momencie wynajmu)
- kaucja za wynajem wynosi 1000,00zł brutto , płatna z góry w momencie
wynajmu
- przedłużenie wynajmu (uzgodnione) do 6 godzin dopłata 100,00zł brutto,
- przedłużenie wynajmu (uzgodnione) do 12 godzin dopłata 200,00zł brutto,
- przedłużenie wynajmu (uzgodnione) o kolejną dobę dopłata 300,00zł brutto,
- przedłużenie wynajmu (nie uzgodnione , powyżej 2 godzin) dopłata 350,00zł
brutto,
8. Najemca zwraca samochód w terminie określonym umową . Faktura VAT zostanie
wystawiona
przez Wynajmującego na żądanie Najemcy w dniu zakończenia usługi.
9. Najemca może przedłużyć umowę pod numerami telefonu nr +48 888 777 422,
+ 48 532 458 425 jednak nie póżniej niż 2 godziny przed upływem terminu zwrotu.
10. Kaucja (gotówka) pobrana w momencie wynajmu zostaje wstrzymana przez
Wynajmującego(do wyjaśnienia) w momencie , gdy podczas zdania autolawety wykryto
uszkodzenia samochodu , braki wyposażenia autolawety lub zmiany dokonane na
pojeździe bez zgody Wynajmującego.
11. W momencie zwrotu , pojazd musi być wolny od jakichkolwiek ładunków.Towar lub

ładunek
pozostawiony w pojeżdzie lub na jego przestrzeni ładunkowej powoduje naliczanie
opłaty według
cen wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej umowy.
12. W przypadku kradzieży lub wypadku pojazdu Najemca zobowiązany jest do
natychmiastowego
skontaktowania się z Wynajmującym, powiadomienia Policji , uzyskania oświadczenia
sprawy,
jeśli kolizja nastąpiła z winy osób trzecich i zabezpieczenia pojazdu.
13. Najemca jest zobowiązany do każdorazowego zabezpieczania samochodu
(parkowania na
parkingach strzeżonych)oraz do każdorazowego zabierania z pojazdu kompletu
dokumentów
pojazdu i załączania systemu zabezpieczeń pojazdu.
14. Najemca zobowiązuje się do użytkowania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz zadbania o wynajęty pojazd zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i
użytkowania wynajmowanych ruchomości.
15. Najemca zobowiązuje się zwrotu pełnej wartości napraw pojazdu wynikłych z winy
Najemcy.
16. Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność za wszystkie wykroczenia i przestępstwa
popełnione w czasie najmu autolawety (także jeżeli samochód będzie elementem
podnajmu).
17. W przypadku nie wywiązania się z warunków niniejszej umowy, Najemca ponosi
koszty
windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajętą przez Wynajmującego Kancelarię.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego.
19. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
20. Strony oświadczają, że akceptują postanowienia niniejszej umowy, nie wnoszą
zastrzeżeń
do jej zapisów i zgodnie z wolą podpisują ją.
21. KAUCJA POBRANA NA POCZET WYNAJMU :
Kwota:……………………………………………………………………………...............................
22. ZALICZKI:………………………………………………………………………………………….............

WYNAJMUJĄCY
(lub osoba przez niego upoważniona)
upoważniona)

NAJEMCA
(lub osoba przez niego

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

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

Kontakt: +48 888 777 422, +48 532 458 425, +48 791 877 775

