Gliwice, ul. Tarnogórska 14
tel. +48 32 706 16 16 | 665 560 560

UMOWA WYNAJMU
SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

Biuro czynne
Pn – Sob: 7:00-19:00 | Nd: 9:00-17:00
ODBIÓR I WYDANIE SAMOCHODU
24h za dopłatą

Krótkoterminowa do 1 miesiąca
Nr paragonu:

Nr FV:

Kwota:

Zawarta w dniu.......................... w Gliwicach pomiędzy:
KKM System Good Luck
44-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 14 NIP: 631 250 63 85
Nr. konta ING 05 1050 1214 1000 0092 4310 4313

zwanym w treści umowy Wynajmujący.
a

zwanym w treści umowy Najemcą.
Dowód osobisty / Paszport:
nr prawa jazdy
nr tel. (1)
e-mail (1)

pesel:
nr karty kredytowej
nr tel. (2)
e-mail (2)

Dane do FV - najemcy:
Miejscowość
ul.

kod pocztowy
NIP

-

§1
1. Wynajmujący wynajmuje Najemcy samochód:
Marka:
Model:

Nr rejestracyjny:

2. Wraz z samochodem Wynajmujący wydaje Najemcy:
a) Dowód rejestracyjny
b) Kluczyk x 1 szt.
d) Koło zapasowe lub zestaw naprawczy x 1 szt. e) Apteczka x 1 szt.
g) Trójkąt ostrzegawczy
h) Podnośnik x 1 szt.

c) Ważną polisę ubezpieczeniową OC/AC/NW
f) Kamizelka ostrzegawcza x 1 szt.
i)

3. Samochód opisany w §1 został wynajęty i liczony w koszty wynajmu na czas:
od dnia
godz.
stan licznika:
do dnia
godz.
stan licznika:
przedłużono do dnia
godz.
stan licznika:
SAMOCHÓD PODSTAWIĆ:
UWAGI

§2
Samochód został wydany Najemcy w miejscu ustalonym wcześniej z wynajmującym.
Samochód winien być zwrócony w miejscu wskazanym przez Wynajmującego tj.:
Gliwice ul. Tarnogórska 14 lub
do godziny ustalonej w §1 pkt. 3 po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu na co najmniej 1 godzinę przed zwrotem pojazdu na numer firmowy +48 665 560 560.
Nie ma możliwości przedłużenia wynajmu, bez pisemnej zgody Wynajmującego (również SMS-em)
wyjazd poza granice kraju? Kraj

TAK

NIE

§3
Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozliczenia wszelkich wynikających z niniejszej Umowy nieuregulowanych należności
z kwoty kaucji wpłaconej przez Najemcę.
Stawka dobowa wynosi
,00 PLN netto +
za każdą rozpoczętą dobę wynajmu pojazdu.

PLN (23% VAT) =

PLN brutto

§4
W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wynajmującego, zaistniałych w skutek wszelkich szkód powstałych
w samochodzie, Najemca wpłaca kaucję zwrotną, która jest zwracana w chwili zwrotu samochodu w stanie nie uszkodzonym.
Pobrano

PLN. (słownie)

PLN.

§5
1. Najemca jest zobowiązany do powiadomienia Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach drogowych powodujących
uszkodzenia lub usterki samochodu oraz ponosi odpowiedzialność za usterki spowodowane nieprawidłową, eksploatacją
pojazdu wymienionego w § 1.
2. W przypadku stwierdzenia innych usterek po odebraniu samochodu Najemca zgłasza ten fakt telefonicznie
do Wynajmującego i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt, który zostanie zwrócony po przedstawieniu
rachunku i weryfikacji naprawy.
3. W przypadku usterki lub szkody spowodowanej z winy Najemcy może on zostać obciążony przez Wynajmującego kosztem
przestoju samochodu, za cały okres naprawy tej usterki lub szkody w wysokości dziennej stawki podstawowej netto,
liczonej za wszystkie dni postoju.
4. W przypadku kolizji, wypadku, kradzieży wymagany jest bezwzględny pierwszy kontakt z wypożyczalnią, a dopiero
po rozmowie z pracownikiem wypożyczalni kontaktuje się z właściwymi służbami. W razie braku protokołu lub notatki
tych służb pełny koszt naprawy oraz inne koszty ponosi Najemca. Jeśli uszkodzenie lub kradzież pojazdu nastąpi z winy
Najemcy ponosi on koszty niepokryte przez ubezpieczenie.
5. W przypadku eksploatowania pojazdu poza granicami Polski Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
usterki mechaniczne pojazdu i uszkodzenia nie wchodzące w zakres działania ubezpieczeń OC i AC (nie podstawia pojazdu
zastępczego). Najemca zobowiązany jest do skorzystania z pomocy Assistance lub do naprawy samochodu we własnym
zakresie albo doholowania samochodu co najmniej do granicy Polski.

§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Do niniejszej umowy zostają dołączone załączniki:
Zał. Nr 1 – Cennik i przekazanie samochodu
Zał. Nr 2 – Regulamin wypożyczalni
Zał. Nr 3 – Opłaty w związku ze zdarzeniem, kary umowne
Zał. Nr 4 – Instrukcja postępowania w razie wystąpienia kolizji drogowej

Wynajmujący

Najemca
Podpisem pod niniejszą umową Najemca
potwierdza odbiór wyżej wymienionego
samochodu oraz wymienionych załączników.

Skądowiedziałeś się o naszej firmie?
od znajomego
z radia / telewizji

z internetu (np. Google)
z banerów na ulicy

z Facebook’a
z prasy

ulotki reklamowej, wizytówki
z innego źródła: ........................................

