
UMOWA NAJMU SAMOCHODU 

Umowa zawarta w dniu ………………………………………..…w …………………………………………………….………….……, 

pomiędzy: ...........................................................  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

Caro – Car Usługi Transportowe Dariusz Batóg, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Krajobrazowa 3/5, 

NIP 813-194-68-68, zwaną w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM, 

a 

Panem/Panią............................................................................................................................................. 

zamieszkałym/ą.........................................................................................................................................

legitymującym/ą się dowodem osobistym numer …………………………………………………………………………..... 

wydanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

pesel …....................................................... 

oraz prawem jazdy numer…………………………………………………………………………………………………………………... 

wydanym przez ………………………………………….............………………………………………………………………………….… 

zwanym w dalszej części umowy NAJEMCĄ, 

o następującej treści:

§1

1. Najemcą samochodu może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która ukończyła 25 lat i posiada

niezbędne uprawnienia do kierowania pojazdem od minimum 2 lat.  

2. W przypadku, gdy najemcą pojazdu jest osoba prawna zobowiązana jest ona do wskazania

kierowcy pojazdu, który musi mieć ukończone 25 lat i posiadać niezbędne uprawnienia do kierowania 

pojazdem od minimum 2 lat.      

2. Kierowca pojazdu posiada ważny dowód osobisty i prawo jazdy.

3. Podane przez Najemcę dane są zgodne z prawdą i posiada on pełną zdolność do czynności

prawnych. 

§2

1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy do używania na czas określony  w § 4 Umowy

samochód marki …………………....……………… model ………………..……………………, rok produkcji ………….……., 



numer rejestracyjny ………………………………………, stan licznika …………………………..………………,  

a Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony w § 5 czynsz. 

2. Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem opisanym w ust. 1: kluczyki, dowód

rejestracyjny, ważną polisę ubezpieczeniową OC, AC, NNW.  

3. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lub prawnym dysponentem samochodu, opisanego

w ust. 1.  

4. Najemca oświadcza, że samochód jest w zatankowany do pełna i jest mu znany stan techniczny

samochodu i nie wnosi co do tego żadnych zastrzeżeń. 

§ 3

Najemca akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Wypożyczalni 

Samochodów Caro-Car s.c., stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

§4

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ..................................... do dnia ...................................... 

2 Wydanie samochodu nastąpi po uiszczeniu przez Najemcę czynszu określonego w  § 5, 

w dniu ………………….…… o godzinie ……….……… w siedzibie Wynajmującego, na podstawie protokołu 

zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

3. Najemca zobowiązuje się do zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym

w dniu ……………….……... do godziny …….……….. do siedziby Wynajmującego wraz z rzeczami 

wymienionymi w § 2 ust. 2 oraz z pełnym bakiem paliwa. Przy zwrocie sporządzany jest końcowy 

protokół zdawczo – odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszej Umowy.       

3. W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia niniejszej Umowy, Wynajmujący nie

zwraca Najemcy różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu. 

§5

1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu  kwoty ……………………………………………..… zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….………..) 

tytułem czynszu za najem samochodu, za okres najmu określony w § 4 Umowy.   

2. Zapłata wskazanego powyżej czynszu dokonywana jest z góry (przed wynajmem) ,gotówką lub 

przelewem na rachunek bankowy : ING Bank Śląski 97 1050 1562 1000 0092 0168 7010

§ 6

1. Najemca zobowiązuje się do uiszczenia kaucji w kwocie 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych zero

groszy) tytułem zabezpieczenia ewentualnych szkód, jakie mogą powstać w trakcie eksploatacji 

pojazdu przez Najemcę.     

2. W trakcie trwania umowy Wynajmujący odpowiada za powstałe szkody nierozliczone z tytułu

OC sprawcy w wysokości 3000.00 PLN



3. Strony ustalają, że kaucja zostanie ponadto pomniejszona w przypadku:

-opóźnienia w zwrocie pojazdu w wysokości 50 PLN za każdą rozpoczętą godzinę.

-zdania pojazdu poza godzinami pracy wypożyczalni, oraz w dni świąteczne w wysokości 50
PLN

-po przekroczeniu dziennego limitu 600 km płatność 0,25 PLN Netto za każdy kilometr

§ 7

Najemca nie może oddać w podnajem oraz do bezpłatnego używania osobom trzecim Przedmiotu 

Umowy, a także dokonywać napraw, bez pisemnej zgody Wynajmującego.  

§ 8

Wynajmujący przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej Umowy w 

przypadku naruszenia § 7.  

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego.  

§ 10

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają akceptacji obu stron w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności.  

§ 11

Integralną część Umowy stanowią załączniki wymienione w jej treści. 

§ 12

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

…………………………………………..…………    ………………….…….…………………….. 

  Wynajmujący   Najemca 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Regulamin Wypożyczalni Samochodów Caro – Car Usługi Transportowe  

Załącznik nr 2 – protokół zdawczo – odbiorczy 




