
UMOWA NAJMU POJAZDU 

 

zawarta dnia ______________, w Krakowie, pomiędzy: 

 

Artur Cienkosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

OŚRODEK PSYCHOPROFILAKTYKI NOWA PERSPEKTYWA ARTUR CIENKOSZ, 
ul. Krasickiego 27/1, 30-513, Kraków, 

NIP: 6811895732, REGON: 121426900 

 

zwanym dalej: „Wynajmującym”, a: 

 
 

(w przypadku osoby fizycznej będącej konsumentem) 

Imię i nazwisko:  

Adres:  

PESEL:  

Seria i numer dowodu osobistego:  

zwanym dalej: „Najemcą” 

 

Strony zawarły Umowę o następującej treści: 

 

1. Część szczegółowa Umowy: 

 
Marka samochodu:  

  Rok produkcji:  

Numer rejestracyjny:  

Numer VIN:  

Wartość pojazdu:  

Zwany dalej: „Pojazdem” 

 

Odbiór i zwrot Pojazdu 

Data, godzina i miejsce 

odbioru: 
 

Data, godzina i miejsce 

zwrotu: 
 

  



 

Dane Kierowcy: 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania:  

PESEL:  

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail: ------------------- 

Numer prawa jazdy, 
kategoria: 

 

Okazano dokumenty: Dowód osobisty, Prawo jazdy 

Rozliczenie: 

Stawka dobowa:                 zł brutto 

Łączna opłata za najem:                 zł brutto 

Kaucja:   1000,00   zł brutto 

Dobowy limit km: BRAK 
 

 
 
Dodatkowe opcje: 

 
BRAK 

 

 

2. Część ogólna Umowy: 

 

 

§1 Przedmiot Umowy 
 

1. Wynajmujący oddaje do używania Pojazd, na okres wskazany w Części 

szczegółowej Umowy, a Najemca zobowiązuje się do zapłaty z góry 

wynagrodzenia wskazanego w Części szczegółowej Umowy. Najemca 

oświadcza, że znana jest mu treść Regulaminu najmu Pojazdów 

obowiązującego u Wynajmującego (dalej: „Regulamin”) oraz    zobowiązuje się 

do przestrzegania postanowień niniejszej Umowy oraz Regulaminu wraz z 

załącznikami. 

 

 
§2 Wydanie Pojazdu 

 

1. Wydanie i zwrot Pojazdu nastąpi na podstawie protokołu wydania i zwrotu 
Pojazdu, który stanowi integralną część Umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§3 Oświadczenia Stron 

 
1. Wynajmujący oświadcza, że Pojazd jest sprawny technicznie i posiada ważny 

przegląd techniczny, nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz jest 
ubezpieczony: OC, AC, NNW, Assistance. 

2. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym Pojazdu, ze 
sposobem jego eksploatacji oraz warunkami ubezpieczenia i nie wnosi w tym 
zakresie zastrzeżeń, co zostało potwierdzone protokołem wydania Pojazdu. 

3. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie informować Wynajmującego o 
wszelkich okolicznościach wpływających na użytkowanie Pojazdu, w 
szczególności kolizjach drogowych, wypadkach, uszkodzeniach Pojazdu. 

4. Najemca powinien dokonać zgłoszenia telefonicznie  na  numer  666 380 003, 
a następnie postępować zgodnie z warunkami Regulaminu oraz poleceniami 
Wynajmującego. 

 
§4 Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy 

pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej
 umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 

każdej ze Stron 

 

 
Załącznik: 

1. Regulamin 
2. Cennik kar/dodatkowych opłat 
3. Protokół zdawczo- odbiorczy 

 
 
 
 
 

Wynajmujący: Najemca: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


