nr ...../...../2017
UMOWA NAJMU
Zawarta w dniu ......................................., pomiędzy firmą PPUH "KAMIKS" Kamil Szmaro z siedzibą w
Koszalinie, przy ul. Franciszkańskiej 26/28, reprezentowaną przez ..........................................................,
zwanego
w
dalszej
części
umowy
właścicielem
a
................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(imie i nazwisko oraz adres najemcy)
legitymujący się nr dowodu osobistego................................telefon........................................
zwany w dalszej treści umowy Klientem o następującej treści.
Własciciel przekazuje Klientowi samochód marki................................................................
nr
rej.
.........................................,
rok
produkcji...............................,
pojemność
silnika........................................, nr nadwozia....................................................................... ,
Umowa zawarta na okres od................................................do ...............................................
1§
1)Klient zobowiązany jest do używania przekazanego przedmiotu zgodnie z zasadami jego eksploatacji.
2§
1)Klient zobowiązuje się do niedokonywania w przekazanym przedmiocie żadnych zmian, przeróbek,
udoskonaleń, ulepszeń.
2)W szczególności niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek napraw przedmiotu , bez uprzedniej
zgody właściciela w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3)W przypadku złamania punktu 2 Klienta zobowiązuje się do zapłacenia kwoty w wysokości kosztów
przywrócenia pojazdu do poprzedniego stanu technicznego.
4) Roszczenie, o którym mówi punkt 3 może być poparte opinią autoryzowanego serwisu danej marki
pojazdu.
3§
Osoba trzecia może prowadzić samochód, o ile posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
Wszelką odpowiedzialność za pojazd w tym okresie ponosi Klient. Klient ponosi całkowitą
odpowiedzialność za naruszenie bądź nieprzestrzeganie waunków umowy przez osobę trzecią.
4§
1) Klient jest zobowiązany zwrócić pojazd do siedziby firmy w takim stanie jakim go otrzymał, z
kompletem opon(5 szt.), z dokumentami i z wyposażeniem dodatkowym, opisanym w protokole
przekazania auta.
2)Każde przedłużenie umowy należy zgłośić najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem pierwotnego
okresu umowy. Wymagana jest zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku braku
zgody pojazd należy zwrócić zgodnie z podpisaną wcześniej umową. W razie nie zwrócenia pojazdu
Firma Kamiks naliczy opłatę dodatkową w wysokości 2000 PLN z tytułu utraty kolejnego klienta.
§5
1)Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw uszkodzeń samochodu powstałych w czasie
trwania umowy. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową niezależnie od wykupienia polisy AC za
szkody powstałe na pojeździe w razie: wykorzustania pojazdu niezgodnie z umową, kradzieżą radia,
uszkodzenia dachu, podwozia lub wnętrza wynajmowanego samochodu. W przypadku prowadzenia
auta pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, włączając koszty związane z
odpowiedzialnością firmy.
2)W razie wypadku drogowego Klient jest zobowiązany do: a) uzyskania stosownego oświadczenia ze
wszystkimi danymi uczestników wypadku oraz świadków wraz z ich podpisami.b) nie pozostawić
samochodu bez opieki lub zabezpieczenia.c)zawiadomić natychmiast policję, jeśli trzeba udowodnić

winę drugiej strony i gdy są ranni, w tym przypadku wezwać pogotowie. d)w przypadku kradzieży
samochodu należy natychmiast powiadomić policję i firmę KAMIKS.
3) W przypadku kradzieży samochodu Klient ma obowiązek w terminie 7 dni dostarczyć firmie Kamiks
kluczyki oraz dowód rejestracyjn. W przeciwnym razie firma KAMIKS będzie miałą prawo obciążyć klienta
kwotą powstałej szkody.
4)Firma KAMIKS nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które zostały spowodowane wadą
samochodu, które powstały bez winy firmy KAMIKS.
§6
1)Klient przed przejęciem samochodu dokonał jego oględzin i oświadcza, że stan techniczny przedmiotu
jest mu znany i w związku z tym nie zgłasza zastrzeżeń.
2)Klient odpowiada za jakość i legalność zatankowanego paliwa, pod rygorem poniesienia kosztów
ewentualnej naprawy w autoryzowanym serwisie pojazdu.
3)Klient jest zobowiązany do przedstawienia paragonu za zatankowane paliwo w przypadku, gdy
przedstawiciel firmy Kamiks o to się zwróci.
§7
1) W pojeździe zakazane jest palenie tytoniu i spożywania alkoholu.
2) Klient zobowiązany jest do zwrócenia pojazdu o godzinie i dacie wyznaczonej w umowie.
3) Przedłużenie umowy może odbyć się tylko za zgodą obu stron.
4)Klient jest zobowiązany oddać pojazd w stanie taki jakim dostał, wysprzątany oraz umyty. Za nieumyty
samochód jest naliczana opłata dodatkowa 80,00 złotych netto.
§8
1)Za awarie pojazdu powstałe poza granicami Polski firma PPUH KAMIKS Kamil Szmaro nie odpowiada.
Klient ma obowiązek dostarczenia samochodu do siedziby firmy Kamiks, chyba że Klient nie ponosi winy
za powstałą szkodę.
2)W razie awarii pojazdu Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie firmę Kamiks.
3) Za udzielenie informacji o Klienie samochodu do organów uprawniony,m.in. policji, straży miejskiej,
straży gminnej lub innym służbą, zostanie nałożona opłata dodatkowa w wysokości 70 zł netto.
3)Najemca
zobowiązany
jest
zwrócić
samochód
w
dniu.......................................,
o
godzinie.................................. .
4)Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich mandatów oraz opłat dodatkowych za parkowanie
zgodnie z obowiązującym prawem.
4)Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych wszelkim znanym organom
europejskim w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie, za które jest zobowiązany
zapłacić zgodnie z obowiązującym prawem.
5)Klient Oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie faktury vat bez wymogu złożenia na niej swojego
podpisu.
6)Klient oświadcza, że wyraża zgodę na obciążenie go notą obciążeniową w przypadkach opisanych w
niniejszej umowi bez wymogi złożenia na niej swojego podpisu.
6) W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywinego.
7)Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
8) Dla sporów wynikających z niniejszej umowy właściwy jest sąd rejonowy w Koszalinie.

..........................................
Właściciel

.......................................
Klient

