UMOWA NAJMU NR…………..
Zawarta w Tarnowskich Górach dnia……….........pomiędzy:

MotoDudek Kazimierz Dudek 42-605 Tarnowskie Góry, ul. Korola 8, NIP:645-001-15-15
zwanym dalej Wynajmującym, a :
imię i Nazwisko….................................................................................................................................................
adres zamieszkania................................................................................................................................................
nr dowodu osobistego ................................ nr prawa jazdy …………………… TEL: .......................................
zwanym dalej Najemcą


Wynajmujący wypożycza Najemcy do użytkowania samochód / przyczepę:
marka - model: ……………………………………………………………………………………………..
nr VIN: …………………………………………………………………………………………………….
nr rej: ………………………………………………………………………………………………………
Opłata za wynajem pojazdu (płatna z góry) ……………………… zł
Stawka dobowa wynajętego pojazdu …………………zł/doba
KAUCJA POBRANA NA POCZET WYNAJMU:

Kwota (płatna z góry w momencie wynajmu) ……………………………zł
Ruchomość (pozostawiona na parkingu Wynajmującego):…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..




Zastaw (ruchomość oraz kaucja) stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego. W przypadku gdyby
zastaw nie pokrywał wysokości szkód i roszczeń Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się do pokrycia ich w pełnej
wysokości w przeciągu 14 dni roboczych od dnia zwrotu przedmiotu najmu.
Najemca oświadcza, że zapoznał się z stanem technicznym pojazdu i uznaje go za zdatny do umówionego użytku
zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.
Najemca oświadcza że zna i w pełni akceptuje regulamin wypożyczalni MotoDudek i wyraża zgodę na włączenie
w/w dokumentu do treści niniejszej umowy.

…………….....

……………….

PODPIS OSOBY

PODPIS NAJEMCY

REPREZENTUJĄCEJ
WYNAJMUJĄCEGO

PROTOKÓŁ WYDANIA POJAZDU

DO UMOWY NR:…………

DATA WYDANIA ………………..……………... GODZINA …………..PRZEBIEG …..………………..KM
DOWÓD REJESTRACYJNY

SAMOCHÓD CZYSTY

UBEZPIECZENIE

SAMOCHÓD BRUDNY

RADIO

BAK PALIWA PEŁNY

KOMPLET NARZĘDZI

BAK PALIWA PUSTY

KOŁPAKI
PASY
RADIO CB
KOŁO ZAPASOWE, GAŚNICA, TRÓJKĄT, APTECZKA, KAMIZELKI ODBLASKOWE
OSOBY TRZECIE UPOWAŻNIONE DO KIEROWANIA POJAZDEM:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KRAJE, W KTÓRYCH NAJEMCA BĘDZIE UŻYTKOWAŁ POJAZD:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stan techniczny pojazdu oraz jego ewentualne uszkodzenia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
Najemca oświadcza, że zapoznał się z stanem technicznym pojazdu oraz został przeszkolony w zakresie jego użytkowania. Uznaje go za zdatny do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.

…………………..
Podpis osoby reprezentującej Wynajmującego

……………………….

Podpis Najemcy

PROTOKÓŁ ZWROTU POJAZDU
DO UMOWY NR:…………..

DATA ZWROTU………………………... GODZINA ……….. … PRZEBIEG …………………………..KM

SAMOCHÓD CZYSTY

BAK PALIWA PEŁNY

SAMOCHÓD BRUDNY

BAK PALIWA PUSTY

Uszkodzenia na pojeździe, które powstały w trakcie najmu (proszę podać
orientacyjny koszt usunięcia uszkodzenia)

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Wykonano ..…. zdjęć uszkodzeń powstałych w trakcie najmu w obecności Najemcy, które mogą być udostępnione na
pisemne żądanie.

…………………………………..

………………………………

Podpis osoby reprezentującej Wynajmującego

Podpis Najemcy

