Umowa wynajmu autolawety nr ……./………

Umowa zawarta w Trzebini, dnia …………………. Pomiędzy:
1. Magma Agnieszka Mucha
Ul. Długa 39, 32-540 Trzebinia Tel. (32)6110779, +48 668 182 823
NIP: 628-167-61-22, Agnieszka Mucha- właścicielka zwana dalej Wynajmującym

A

2. Imię i nazwisko………………………………………………………………………….
nr dowodu osobistego:…………………………
nr prawa jazdy:……………………………...
pesel……………………………………………..
nr kontaktowy……………………………….
Zwany dalej Najemcą

§1
1. Wynajmujący wypożycza Najemcy samochód specjalny pomoc drogowa-autolaweta określona dalej
jako pojazd, na poniższych warunkach.
2. Celem wynajmu pojazdu Najemca musi spełnić następujące warunki:
• Ukończony 21 rok życia
• Posiadać prawo jazdy(minimum od dwóch lat) uprawniające do prowadzenia pojazdu
• Przedstawić dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem w tym prawo jazdy
• Podpisać niniejszą umowę
• Wpłacić na rzecz wynajmującego kaucje zwrotną 1000zł brutto
• Uiścić należność za cały okres najmu z góry
• Podpisać protokół przekazania pojazdu, który stanowi integralną część tej umowy
§2
1. Najemca wypożycza samochód specjalny do 3.5t Opel Movano numer rejestracyjny
KR8AT32 na czas od…………….. godz. ……………..
2. Zwrot wynajmowanego pojazdu musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie
do ……………….. godz. ……………
3. Wynajmowany samochód jest w pełni sprawny i gotowy do jazdy
4. Stan licznika w momencie przekazania pojazdu wynosi ………………………. Km
5. Samochód wynajmowany jest z pełnym zbiornikiem paliwa, AdBlue, oraz maksymalnymi
stanami płynów. Stan paliwa, AdBlue i płynów powinien być uzupełniony do pełna przed
zwrotem.
6. Najemca zobowiązany jest do tankownia pojazdu na autoryzowanych stacjach paliw np.
Orlen, Shell, Bp. Każdy zakup paliwa i AdBlue winien być potwierdzony z możliwością
identyfikacji sprzedawcy (paragon lub FV). Stan paliwa, AdBlue i płynów powinien być
uzupełniony tuż przed zwrotem auta, na stacji paliw Magma w Trzebini.

§3
1. Opłaty za wynajem:
• Za jedną dobę 300,00 zł netto
• Dopłata za oddanie brudnego pojazdu: 70,00 zł brutto, w przypadku rażącego zabrudzenia
tapicerki lub wnętrza pojazdu dopłata 300,00zł brutto
• Wynajem i zwrot autolawety możliwy przez całą dobę 24h
• Dzienny limit kilometrów wynosi 1000km. Po wykorzystaniu limitu każdy następny kilometr
płatny 0.35gr według wskazań licznika po dokończonej trasie. Stan licznika znajduje się
w §2 punkt 4.

Opłaty dodatkowe za spóźnienia:
• Do jednej godziny w cenie,
• Od jednej do dwóch godzin dopłata 150,00 zł brutto,
• Powyżej dwóch godzin opłata jak za kolejną dobę 300,00 zł netto

2. Zapłata następuje z góry, w dniu zawarcia umowy. Faktura VAT zostanie wystawiona przez
Wynajmującego w dniu zakończenia usługi.
3. Najemca może przedłużyć umowę, jednak nie później niż 6 godzin przed upływem terminu
zwrotu w przypadku wynajmu krótkoterminowego ( 1 doba), lub nie później niż 24 godziny
przed upływem zwrotu w przypadku wynajmu długoterminowego ( powyżej jednej dobry),
bezpośrednio w firmie Wynajmującego lub pod numerami telefonów (32) 6121158 lub
+48 668 182 823
4. Przedłużenie wypożyczenia pojazdu następuje na podstawie składek jak przy wypożyczeniu
5. W przypadku przekroczenia czasu wypożyczenia oraz nie przedłużenia umowy
określonym w §3 punkt 3 terminie, Wynajmujący nalicza karę w wysokości 500,00 zł
brutto za każdą rozpoczęta dobę.

§4
Udział własny najemcy w przypadku szkody komunikacyjnej lub innych zdarzeń wynosi 4000,00 zł
brutto. (cztery tysiące złotych)

§5
1. W przypadku nie zwrócenia pojazdu we wskazanym terminie i nie przedłużenia umowy,
Wynajmujący zgłasza na Policję kradzież samochodu.

2. Najemca zwraca pojazd w terminie określonym umową. Samowolne przedłużenie okresu
wypożyczenia powyżej jednej godziny powoduje pobranie dodatkowej opłaty karnej za
każdą dodatkową dobę wypożyczenia, określonej w §3 punkty 5,6.

§6
1. Najemca wpłaca kaucję w kwocie 1.000,00 zł jako zabezpieczenie na pokrycie
ewentualnych kosztów spowodowanych przez Najemcę.
2. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy zwrocie pojazdu.

3. Utrata kaucji lub jej części uzależniona jest od następujących zdarzeń:
•

W przypadku przekroczenia czasy wypożyczenia oraz nie przedłużenia umowy w
określonym terminie

•

Rażące zabrudzenia pojazdu oraz tapicerki ( koszty mycia i prania )

•

Brakujące bądź podmienione części (wycena według dealera Opel plus koszty
robocizny)

•

Uszkodzenia karoserii pojazdu (koszty naprawy w serwisie Opel)

•

Kradzież pojazdu w związku z niewywiązaniem się z obowiązku jego zabezpieczenia
zgodnie z zapisem określonym w §7 punkt 3.

4. W przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu Najemca zobowiązany jest do
natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego o zaistniałym fakcie.
5. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do niezwłocznego
powiadomienia Policji oraz Wynajmującego i przekazania mu wszelkich dokumentów
pojazdu i kompletu kluczy. Termin zgłoszenia nie może przekroczyć 12 godzin od zaistniałej
kradzieży.
Numer Centrum Zgłaszania Szkód Komunikacyjnych:
Polska:
Zagranica:
6. Jeśli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej, Najemca zobowiązany jest do jak
najszybszego skontaktowania się z Wynajmującym, powiadomienia Policji, uzyskania
oświadczenia sprawcy, jeśli kolizja nastąpiła z winy osób trzecich oraz zabezpieczenie
pojazdu.

§7
1. Najemca zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód
wynikłych z prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków
farmakologicznych oraz narkotyków uniemożliwiających prawne prowadzenie pojazdu.
2. Pojazdem można poruszać się wyłącznie po krajach Wspólnoty Europejskiej
3. Najemca jest zobowiązany do każdorazowego zabezpieczenia oraz do parkowania pojazdu
na parkingu strzeżonym oraz do każdorazowego zabierania pojazdu jego kompletu
dokumentów

4. Najemca zobowiązuje się do zwrotu pełnej wartości pojazdu (wartości określonej w polisie
AC)
w przypadku kradzieży pojazdu wraz z dokumentami pojazdu.

§8
1. Opłaty związane ze zdarzeniem i kary umowne:
•

Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub
naklejki rejestracyjnej na szybie 700,00 zł

•

Każdy dzień postoju spowodowany ubezpieczeniem w/w rzeczy 50,00 zł

•

Brak kluczyka głównego 200,00 zł

•

Radio Opel Navi50 2000.00zł

•

Demontaż części wyposażenia lub dokonanie innych przeróbek czy zmiana bez zgody
Wynajmującego 200 zł kary umowna + koszt brakującej części według cennika
producenta

•

Brak części wyposażenia pojazdu nie wymienionych w cenniku opłat wg cennika
producenta + marża 15%

•

Palenie tytoniu w samochodzie 250 zł kara umowna

•

Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawionej do kierowania pojazdem 250 zł kara
umowna

•

Zgubienie pilota bądź też pilota bezprzewodowego kara 300zł

§9
W przypadku wynajmu w/w pojazdu wraz z urządzeniem VIATOLL, Wynajmujący zobowiązuje się do
pokrycia opłat dla pojazdu auto-laweta + laweta poruszających się po drogach zarządzanych przed
GDDKiA, wynikających z użytkowania w/w urządzenia w czasie trwania umowy wynajmu.
Kwota do uregulowania będzie ustalana według informacji mieszczących się na stronie internetowej
www.viatoll.pl

§10

1. W przypadku nie wywiązania się z warunków niniejszej umowy i powstania zobowiązania po
stronie Najemcy, Najemca ponosi koszty windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajętą
przez Wynajmującego kancelarię.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego
3. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy
jest sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Wynajmującego.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
5. Strony oświadczają, że akceptują postanowienia niniejszej umowy, nie wnoszą zastrzeżeń
do jej zapisów i zgodnie z wolą podpisują ją.

Podpisy stron

Wynajmujący

Najemca

…………………………

…………………………

Tel kontaktowy: (32) 6110779, +48 668182823
Kwituję zwrot autolawety i odbiór kaucji w dniu:………………….
Stan licznika:…………………………..

Protokół przekazania pojazdu

1 klucze do samochodu + 2 klucze do
schowków

Do rąk

Tak

Dowód rejestracyjny

Do rąk

Tak

Ubezpieczenie

Do rąk

Tak

Wciągarka SuperWinch 3960kg

Zamontowana Tak

Jeden pilot do wyciągarki na kablu

Wewnątrz
poj.

Tak

Radio oryginalne Opel Navi50

Wewnątrz
poj.

Tak

Radio CB + antena

Wewnątrz
poj.

Tak

4 pasy oryginalne jegger

Schowek pod
lawetą

Tak

Gaśnica proszkowa

Wewnątrz
poj.

Tak

Oryginalny podnośnik
samochodowy

Wewnątrz
poj.

Tak

Klucze do kół

Wewnątrz
poj.

Tak

Kompresor

Wewnątrz
poj.

Tak

Apteczka EURO + trójkąt

Wewnątrz
poj.

Tak

Kamizelka odblaskowa 1szt

Wewnątrz
poj.

Tak

Blokady pod koła 2 szt

Wewnątrz
poj.

Tak

2 podjazdy + 2 podjazdy do nisko
zawieszonych pojazdów

Pod lawetą

Tak

