UMOWA WYPOŻYCZENIA PRZYCZEPY
Umowa wypożyczenia zawarta w dniu …..................... między:
firmą
Damian Paliński ELEKTRO-AUTOMATYKA (siedziba firmy: ul. Gliwicka 17/4, 47-246 Kotlarnia)
reprezentowaną przez Damiana Palińskiego zwanego dalej Wynajmującym,
a
…........................................................................................tel .............................................................
…..............................................................................................................................................................
zamieszkały …................................................................................................................................
dowód osobisty seria ….....nr …........ wydany przez …......................................................
urodzony w …................................. dnia …................................. zwanego danej Najemcą.
§1
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie (przekazanie do odpłatnego użytkowania) przyczepy lekkiej o
dopuszczalnej masie całkowitej 700 kg o numerze rejestracyjnym ………… nr nadwozia
…………………………………………
§2
Przyczepę wynajmuje się od dnia. …..................... roku o godzinie ….......................do dnia
…....................... roku do godziny …...................... . Najemca zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonej
przyczepy wymienionej w § 1 . W przypadku zwłoki w czasie zostanie naliczona kara według regulaminu
stanowiącego integralną cześć umowy.
Zapłacono …................................ za wypożyczenie
Pobrano kaucje zwrotną w kwocie …......................................
Miejsce odbioru przyczepy przez Najemcę; ul. Gliwicka 17 Kotlarnia
Miejsce zwrotu przyczepy przez Najemcę; ul. Gliwicka 17 Kotlarnia
Najemca ma możliwość przedłużania terminu wynajmu jedynie za wyraźną zgodą Wynajmujacego
potwierdzoną pisemnie, e-mailem, bądź sms-em z wyświetlonym nr nadawcy: 504-169-000.
§3
Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem opisanej w §1 przyczepy i może nią swobodnie i bez żadnych
ograniczeń rozporządzać.
Najemca oświadcza, że otrzymuje przyczepę w dobrym stanie technicznym, bez jakichkolwiek wad,
braków, usterek, co potwierdza własnoręcznym podpisem na końcu umowy.
W przypadku stwierdzenia, jakiejkolwiek usterki przy wypożyczaniu przyczepy wymienionej w §1 muszą
być one potwierdzone pisemnie na protokole przekazania przyczepy.
Najemca oświadcza, iż został poinstruowany i przeszkolony w zakresie obsługi przyczepy, w tym
poszczególnych urządzeń technicznych. Nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag i zastrzeżeń.
Najemca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do kierowania zestawem z
przyczepą, oraz ponosi całkowita i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.
§4
Najemca zobowiązuje się do korzystania z przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami (w
szczególności do nie przekraczania dopuszczalnej ładowności 520 kg).
Najemca nie może dokonywać żadnych zmian, przeróbek oraz samodzielnych napraw w wypożyczonej
przyczepie. Jeżeli w skutek użytkowania dojdzie do awarii, naprawa może nastąpić tylko w autoryzowanym
serwisie, po uprzednim poinformowaniu wynajmującego.
Szczegółowe warunki i zasady wynajmu przyczepy oraz urządzeń technicznych, obowiązki i prawa stron,
zobowiązania i odpowiedzialność Najemcy oraz inne postanowienia określa regulamin wynajmu
stanowiący załącznik do niniejszej umowy i jej integralną część.
§5

Opłaty brutto, wraz z zastawem z tytułu wypożyczenia przyczepy pobierane są z góry za cały czas najmu.
Zastaw 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 siedmiu dni roboczych od dnia zwrotu przedmiotu najmu.
§6
Wynajmujący przekazuje na czas trwania najmu Najemcy wraz z przyczepą;
- dowód rejestracyjny,
- polisę ubezpieczeniową OC.
- podpora na kółku do podtrzymywania i poziomowania zaczepu
Opcjonalnie:
- najazdy - tak/nie
- stelaż z plandeką - tak/nie
Przyczepa nie posiada ubezpieczenia AC
Najemca bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczoną przyczepę.
W przypadku zniszczenia na skutek niewłaściwego użytkowania, wypadku drogowego, w ponad 50%
wartości nowej przyczepy w dniu oddania, Najemca zobowiązuje się do zwrotu 100% równowartości nowej
przyczepy odpowiadającej tej samej klasie i wymiarom.
§7
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
Wszelkie spory będą rozpatrywane przez Sąd Cywilny.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
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Zapoznałem się z umową i regulaminem
akceptuję powyższe warunki
Data - godzina i podpis

