
                                     UMOWA NAJMU SAMOCHODU                                                 

 
 
Zawarta w Warszawie w dniu …...........................................  pomiędzy firmą 
 „Art.Car”   Artur Buchowicz-Kaniewski   
05-250 Radzymin, ul. Strzelców Kresowych 39 
 zwanym w dalszym ciągu Wynajmującym, 
 

a Panem/Panią …............................................................................................... 
zamieszkałym/ą …................................................................................................. 
pesel........................................nr dowodu osobistego..................…....................... 
nr prawa jazdy …................................inne............................................................. 
Telefon kontaktowy …............................................................................................ 
zwaną dalej Najemcą o treści następującej : 
 
 
*********************************************************************************** 
 
Pkt 1 
Przedmiotem najmu jest  samochód osobowy marki : 
........................................................... , nr rejestracyjny ….................... 
rodzaj paliwa …....................................., stan paliwa..............................., stan licznika.................. 
 
stanowiący własność Wynajmującego „Art.Car”. 
 
Pkt 2 
Wynajmujący oddaje w najem Najemcy opisany w pkt. 1 samochód na okres : 
Od dnia …..................................  godzina …............................................... 
do dnia …..................................  godzina  …............................................... 
 
Pkt 3 
Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami  
eksploatacji tego typu przedmiotu tylko na terenie Polski. 
 
Pkt 4 
Przedmiot najmu nie może być bez uzgodnienia Wynajmującego używany przez osoby inne 
niż Najemca, oddany w podnajem lub użyczany podmiotom nie uwzględnionym w tej umowie. . 
 
Pkt 5 
Wydanie samochodu i zwrot jego po upływie okresu najmu  nastąpi po ustaleniu warunków i 
podpisaniu tej umowy  we wskazanym miejscu na życzenie Klienta. 
  
Umowa jest ważna wraz z dokumentami pojazdu: 
- dowodem rejestracyjnym 

– dowodem ubezpieczenia polisą OC 
– …................................................................................................................................. 

 
Pkt 6 
Wynajmujący oświadcza, że samochód będący przedmiotem najmu jest ubezpieczony w zakresie OC, 
posiada ważny przegląd techniczny, 
nie posiada /posiada  uszkodzeń –  co Najemca sprawdził i potwierdził podpisując tą umowę. 
 
   …........………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   …............................................................................................................................................ 
   …............…....................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Pkt. 7 



OPŁATY ZA WYNAJEM : 
Brutto..............................zł/ za …........................... wynajmu. Razem …...................................... 
Kaucja zwrotna powierzona Wynajmującemu …............................................................................. 
Inne opłaty …............................................................................................................................. 
Razem  opłata + kaucja + inne ….........................       
słownie: ….................................….............................................................................................. 
za  cały okres najmu wraz z podstawieniem i odbiorem auta pod ustalonym adresem. 
 
Strony zgodnie ustalają możliwość zmiany okresu trwania wynajmu w trakcie trwania umowy 
tzn. czas wynajmu może być wydłużony lub skrócony. 
 
W przypadku zaistnienia nowych szkód w pojeździe, których nie uwzględniono powyżej, l 
(w tym także utratę korzyści z dalszego wynajmowania auta) – jako rekompensatę straty 
Wynajmujący potrąci Najemcy z wpłaconej kaucji odpowiednią wartość rynkową  
zaistniałej straty, lub zastosuje opłatę szkodową , która  wynosi 300 zł brutto/dobę. 
  
Pkt 9. 
Najemca zobowiązany jest do porozumiewania się z Wynajmującym w przypadku zaistnienia kolizji i 
innych nie przewidzianych zdarzeń w trakcie trwania najmu. 
 W przypadku kolizji należy bezwarunkowo zawiadomić Wynajmującego oraz Policję i sporządzić 
protokół powypadkowy, czekać na dalsze instrukcje ze strony Wynajmującego oraz być w gotowości w 
późniejszym czasie do wypełnienia formularzy niezbędnych do likwidacji szkody w Zakładzie 
Ubezpieczeń. 
   
TELEFON 
+48 531-666-252                       email: art.car@o2.pl 
 
Pkt 10 
Najemca przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody w przedmiocie najmu, zaistniałe z 
jego winy, a w szczególności zaniedbania wnętrza, akcesoriów samochodowych itp.,  które nie są 
objęte polisami ubezpieczeniowymi z  Zakładem Ubezpieczeń. W razie takiej odmowy wypłaty 
odszkodowania Wynajmujący może zażądać rekompensaty od Najemcy lub dokonać rozliczenia szkody   
z pobranej kaucji. 
 
Pkt 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową oraz szczególnymi warunkami najmu samochodu, 
zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Drogowego (mandaty,punkty karne itp.) 
 
Pkt 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron . 
 
 
 
 
             NAJEMCA                                                                            WYNAJMUJĄCY 
 
 
 
 
 
 
        ……………………..…                                                                   ………………………… 

Art.Car  Artur Buchowicz-Kaniewski, ul. Strzelców Kresowych 39, 05-250 Radzymin 
 MOBILE: +48 531-666-252 

 

www.samochodowawypozyczalnia.pl 

 

 
 

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook.com  Polub nas ;)    
   WYNAJEM AUT I DUŻO WIĘCEJ! 

http://www.samochodowawypozyczalnia.pl/

