UMOWA NAJMU POJAZDU
Nr...............

DATA ................................................ roku
pomiędzy:
…..................................................................................................................................
imię nazwisko / Firma

....................................................................................................................................
adres zamieszkania / Siedziba

NIP*..........................................................
REGON*............................................................
Reprezentowanym
przez*:..........................................................................................................................
zwanym dalej Najemcą

a

Impuls Technology sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Wolności 39/13 Chorzów,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000404123; NIP: 6272730112; REGON: 242761510
reprezentowanym przez Jacka Rasała – Prezesa Zarządu
zwaną dalej Wynajmującym
zawarta została umowa o następującej treści:

§1
1.Wynajmujący

zobowiązuje

się

oddać

Najemcy

do

używania

pojazd

marki

…………………......................................, o numerze rejestracyjnym ………………………………….., oraz
numerze VIN ………………………………………………………………………......, wymieniony w Karcie Kontrolnej
Pojazdu stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, na okres ........................................
liczony od daty jego wydania Najemcy.
* Wypełnić w przypadku osób prawnych
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2. Stan pojazdu oddanego w najem będzie opisany w Karcie Kontrolnej Pojazdu. Wynajmujący
zobowiązuje się, że oddany Najemcy do używania pojazd będzie odpowiadał jego specyfikacji
zawartej w załączniku nr 2 do umowy.
§2
1. Wynajmujący zobowiązuje się do wydania pojazdu w:
.......................................................................................…...........................................
miejsce przekazania pojazdu

o godzinie …............................ .
2. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, nie może on wydać pojazdu
Najemcy w terminie wskazanym w pkt. 1, za uprzednią zgodą Najemcy, może być mu wydany
pojazd innego modelu lub innego producenta o danych technicznych i wyposażeniu nie
gorszym niż określone dla pojazdu, który miał być wydany według specyfikacji pojazdu.
§3
1. Tytułem wynagrodzenia za używanie pojazdu, Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz
wynajmującego czynszu najmu w łącznej wysokości ....................................... złotych brutto
(słownie: .........................................................................................................).
2. Najemca jest zobowiązany do dokonania zapłaty za najem samochodu do momentu jego
odbioru.
§4
1. Najemca lub osoba wskazana do kierowania pojazdem przez Najemcę jest zobowiązana do
używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzegania warunków eksploatacji
pojazdu przewidzianych w niniejszej umowie i Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
2. W przypadku naruszenia przez Najemcę lub osobę wskazaną przez Najemcę do kierowania
pojazdem warunków eksploatacji samochodu, Wynajmujący jest uprawniony do nałożenia na
Najemcę opłat w wysokości określonej w tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 3 do umowy.
§5
1. Po zakończeniu okresu najmu Pojazdu, najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd
Wynajmującemu.
2. Pojazd powinien być zwrócony w: …...............................................................................
adres miejsca odbioru pojazdu

o godzinie………………………………………. .
* Wypełnić w przypadku osób prawnych
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Po upływie 2 godzin zostaje naliczana kolejna doba najmu.
§6
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie jej
nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przez drugą stronę.
§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu do umowy.
§8
1. Najemca oświadcza iż został poinformowany o tym, że podanie danych rejestrowych oraz
innych danych dotyczących Najemcy bądź osoby upoważnionej przez Najemcę jest konieczne
do zawarcia i wykonania umowy najmu pojazdu przez Impuls Technology sp. z o.o., a dane te
będą przetwarzane w wyżej wymienionym celu oraz w celach marketingowych, do promocji
usług Impuls Technology sp. z o.o.
2. Wynajmujący oświadcza, że Najemcy przysługuje prawo do wglądu, uzupełnienia i
zaktualizowania powyższych danych.
3. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych rejestrowych
podmiotom i organom uprawnionym do nakładania i

egzekwowania

opłat za korzystanie z

dróg publicznych oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 roku
Kodeks Wykroczeń (Dz.U.Nr 12 poz.114)
4. Administratorem danych jest Impuls Technology sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul.
Wolności 39/13, 41- 500 Chorzów.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

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

...............................................

Wynajmujący

Najemca
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