UMOWA WYNAJMU SAMOCHODU NR :
Zawarta w Katowicach dnia .................................... pomiędzy:
Dariuszem Wróbel prowadzącym działalność gospodarczą FHU „DAREX-TRANS” DARIUSZ WRÓBEL,
zwanym w treści umowy Wynajmującym,
a
................................................................. imiona rodziców ........................................................................................
zam. ................................................................... seria i nr dowodu osobistego .........................................................
PESEL......................................seria nr prawa jazdy i kategoria ...............................................................................
lub firmą ………………………………………………………………………………………………….
zwanym w treści umowy Najemcą
§1
Wynajmujący wynajmuje Najemcy samochód osobowy m-ki ...................................................................................
nr rej. ............................... nr nadwozia …………............................... do użytkowania na warunkach określonych
w Ogólnych Warunkach Wynajmu Samochodu (załącznik nr 1).
§2
Samochód opisany w § 1 zostaje wynajęty na czas od dnia ................................. godz. ....................……………..
do dnia ………………………………………………………………….. godz. ……………......………………
§3
Samochód zostaje wydany Najemcy w siedzibie Wynajmującego /miejscu wskazanym przez Najemcę/
Jest sprawny technicznie, czysty z pełnym bakiem paliwa. Samochód jest wyposażony w gaśnicę, apteczkę,
koło zapasowe, podnośnik.
Podpisem pod niniejszą umową oraz protokołem wydania samochodu (załącznik nr 2) Najemca kwituje odbiór
samochodu.
§4
Opłata za wynajem samochodu wynosi .................................... zł/netto/słownie: ...................................................
za każdą rozpoczętą dobę wynajmu. Doba rozpoczyna się w dniu i godzinie wydania samochodu.
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§5
Samochód winien być zwrócony w siedzibie Wynajmującego. Wszelkie odstępstwa od niniejszego warunku
dopuszczalne są jedynie za zgodą Wynajmującego po uprzednim powiadomieniu go o konieczności odbioru
pojazdu w miejscu wskazanym przez Najemcę. ( załącznik nr 3) .
Po zbadaniu oddawanego samochodu, Wynajmujący dokonuje jego odbioru protokołem odbioru samochodu
(załącznik nr 2).
W protokole odbioru Wynajmujący określa stan oddawanego samochodu wraz z wyposażeniem oraz poziomem
paliwa w zbiorniku.
§6
Kaucja wynosi ....................................... i jest zwracana w chwili oddania samochodu w stanie nie pogorszonym.

..........................…………....…………
WYNAJMUJĄCY

..........................…………....…………
NAJEMCA

Integralną część umowy stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 – Ogólne Warunki Wynajmu Samochodu
Załącznik nr 2 – Protokół wydania/zwrotu pojazdu
Załącznik nr 3 – Opłaty i kary umowne
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