
UMOWA WYPOŻYCZENIA SAMOCHODU ZLECENIE ASSISTANCE:  

Zawarta w dniu:                       ………………….. w …………………………….. 

Nr sprawy:  Nr FV:. pomiędzy: …………………………………………………………..... 

 

Firmą STACH-WYNAJEM POJAZDÓW 
Sułkowice, Rynek 3,32-440 Sułkowice 
NIP: 6811461229, REGON:351442654 
reprezentowaną   przez: ....................................... 
zwaną w  dalszej części umowy Wynajmującym, 

a: 

adres:………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
legitymujący się:………………………………………………………………. 
PESEL/NIP: ………………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy Najemcą. 

§ 1 
Przedmiot wynajmu: samochód marki: ………………………. 
numer rejestracyjny: ..................................., przebieg: . ...................................... 

 
§ 2 
Okres wynajmu: ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

§ 3 
Wynajmujący pobrał kaucję w wysokości……………………….. PLN brutto.  

§ 4 
Najemca użytkuje samochód w czasie ściśle określonym w 
zawartej umowie. 

§ 5 
1 W przypadku przedłużania wynajmu bez powiadomienia Wynajmującego pobierana 
jest podwójna stawka za każdą dobę wynajmu samochodu. 
2. Za każdą godzinę opóźnienia zwrotu samochodu pobierana jest opłata w wysokości 
30,00 PLN. 
3. Samochody będące przedmiotem wynajmu wydawane są i przyjmowane w 
godzinach pracy Firmy Stach-Wynajem Pojazdów (pon -pt: 09.00-16.00, sob,:09:00-
12:00   niedz: nieczynne). Za wypożyczenie lub zwrot samochodu poza tymi 
godzinami pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 50,00 PLN. 
4.W przypadku szkody zostaje wprowadzony udział własny w wysokości 2.000 zł 

 

§ 6 
1. Po zakończeniu trwania Umowy Najemca jest zobowiązany zwrócić samochód 
z właściwym stanem paliwa, czysty i wysprzątany wewnątrz. W przeciwnym 
przypadku Wynajmujący ma prawo naliczyć opłaty zgodnie z OWN, np. : 
a) samochód brudny - 50,00 PLN 
b) samochód nie posprzątany – 50,00 PLN 
c) samochód niedotankowany – koszt brakującego do właściwego stanu paliwa 
+50,00zł. 
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozliczenia wszelkich wynikających z 
niniejszej Umowy nieuregulowanych należności z kwoty kaucji wpłaconej przez 
Najemcę. 

§ 7 
Najemca ponosi odpowiedzialność za usterki spowodowane nieprawidłową, eksploatacją  pojazdu wymienionego w § 1. 
1. W przypadku stwierdzenia innych usterek Najemca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z OWN . 
2. W przypadku usterki spowodowanej w wypadku z winy Najemcy może on zostać obciążony kosztem przestoju samochodu 
za cały okres naprawy w wysokości dziennej stawki netto za każdy dzień . 
3. W przypadku kolizji, wypadku, kradzieży wymagana jest bezwzględnie notatka lub protokół z Policji. W razie braku protokołu lub notatki pełny koszt naprawy oraz inne 
koszty nie pokryte ponosi Najemca. 
4. W przypadku nie wynikającej z winy Najemcy awarii wynajętego pojazdu uniemożliwiającej dalszą jego eksploatację Wynajmujący zobowiązany jest do podstawienia 
pojazdu zastępcze o w ciągu max. 12 godz. od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Najemcę (na terytorium Polski). 
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 zobowiązuje się do naprawy samochodu we własnym zakresie tub 
doholowania co najmniej do granicy Polski. 

8 
Najemca oświadcza, że: 
1. W razie kolizji lub wypadku spowodowanego pod wpływem alkoholu lub innych 
środków odurzających ponosi pełną odpowiedzialność fi-nansową oraz prawną za 
powstałe szkody. 
2. Nie będzie podnajmował pojazdu osobom trzecim oraz nie będzie opuszczał 
terytorium RP bez pisemnej zgody Wynajmującego. 
3. Są mu znane ogólne warunki ubezpieczeń OC i AUTO CAS-CO i będzie się do nich 
stosował. 
4. Jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z postanowień art. 233 § 
1 KK i dokumenty przedstawione Wynajmującemu są prawdziwe a adres 
zamieszkania aktu-alny wg danych w przedstawionych dokumentach. 
5. Są mu znane OWN (Ogólne Warunki Najmu) oraz wyraża zgodę na włączenie w/w 
dokumentu do treści niniejszej umowy. 

 
§ 9 
Najemca opuszczając samochód ma obowiązek zabrać ze 
sobą kluczyki oraz dokumenty przedmiotowego samochodu. 

 

§ 10 
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za uzyskane mandaty karne, 
oraz inne opłaty nie uiszczone a otrzymane w związku z użytkowaniem 
samochodu wymienionego w §1. 

 
§ 11 
Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy usługi lub zerwania umowy bez 
uprzedzenia oraz podania przyczyn. 

§ 12 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego oraz innych aktów normatywnych związanych ze sprawą. 

 
§ 13 
Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 



§ 14 
Wypożyczenie samochodu następuje z dniem. 
 
Wyposażenie: 

Trójkąt:  Gaśnica:  Podnośnik:  

Koło  
zapasowe:  

Kamizelka: 
 

 Klucz do kół:  

 
 
Godzina……………… . , stan paliwa ……………..…. 
Uwagi:. 

 

 

Wynajmujący:  
Najemca: 
numer telefonu komórkowego: 

Wyrażam zgodę na wyjazd i eksploatację samochodu 
opisanego w § 1 niniejszej Umowy poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej w dniach …. 

 

Zwrot samochodu nastąpił dnia. , 
godz. , 
stan paliwa. , przebieg: ....................... 
karoseria: czysta / brudna 

   

 

Podpis Wynajmującego: 

Podpis Najemcy zwracającego samochód: 

Uwagi: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Najemca oświadcza iż został poinformowany, że: 
Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy najmu pojazdu przez Stach-Wynajem Pojazdów, a dane osobowe będą przetwarzane w w/w 
celu oraz w celach marketingowych związanych z promocją usług Stach-Wynajem Pojazdów, przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo do ich 
poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Stach-Wynajem Pojazdów z siedzibą w Sułkowicach, Rynek 3, 32-440 Sułkowice. 
Wyrażam nieodwołalną zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych podmiotom i organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za 
korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) oraz grzywien wymienionych na podstawie 
ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023). Administratorem danych osobowych jest Stach-Wynajem Pojazdów z siedzibą w 
Sułkowicach, Rynek 3, 32-440 Sułkowice. Jednocześnie w wypadku, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Stach-Wynajem Pojazdów zostałaby obciążona w/w opłatami lub opłatami 
o podobnym charakterze i w/w opłaty uiściłby, zobowiązuje się na żądanie Stach-Wynajem Pojazdów zwrócić Stach-Wynajem Pojazdów w/w opłaty. Niniejszym upoważniam 
firmę Stach-Wynajem Pojazdów do wystawienia, za świadczone na moją rzecz usługi, faktur bez podpisu. 
 
 
 
 
Data i podpis Najemcy: .......................................................................... 
 


