
UMOWA WYNAJMU SAMOCHODU
Zawarta w Legnicy, w dniu ...................................................... o godzinie ............................. , pomiędzy:
Firmą ELIT CARS Gawron Krzysztof, ul. Golanka Górna 2, 59-216 Kunice, NIP 6911680008,  
Nr konta: 90 1090 1232 0000 0001 1736 7504, Santander, zwanym dalej Wynajmującym,
a .............................................................................................................   zamieszkałym w ................................................................................    legitymującym się 
dowodem osobistym, seria i numer: .................................................. , prawo jazdy numer: .................................................., 
wydano dnia: ..................................,  o numerze PESEL ..................................... i numerze telefonu ..................................................... zwanym dalej Najemcą.

§1
Najemca, wynajmuje samochód marki ............................................................. nr rejestracyjny .................................... o wartości ..........................................

§2
• Wynajmujący wypożycza Najemcy pojazd, wymieniony w  §1, na czas określony, od dnia .................................................................................. . 

do ..................................................................................................................................... do godziny ........................................................................................ .
• Wynajem może zostać przedłużony w  terminie do 4 godzin przed upływem terminu zwrotu samochodu, po uprzedniej wpłacie kwoty 

za dalszą część wynajmu oraz zgłoszeniu tego faktu bezpośrednio w siedzibie firmy ELIT CARS lub pod numerem telefonu 726 641 010 
• W przypadku przedłużenia wynajmu samochodu Opłata naliczana będzie zgodnie z ustaloną stawką wynajmu §4 pkt. 
• Jeśli Najemca nie poinformuje o przedłużeniu wynajmu, zostanie mu naliczona dwukrotna dzienna stawka. 
• Jeśli ubezpieczalnia nie zwróci kosztów za wynajem samochodu zastępczego, koszty pokrywa w całości Wynajmujący.

§3
• Samochód jest odpowiednio przygotowany do użytku przez Wynajmującego. 
• W wynajmowanym samochodzie znajdują się: apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, klucz do kół, podnośnik, kolo zapasowe, radio 

samochodowe.
§4

• Najemca wnosi opłatę w wysokości ................................... zł tytułem: ..................................................................................................... , ..............................
a. czynszu za jedną dobę wynajmu w wysokości .............................................................. zł, limit kilometrów ................................. Opłata w wypadku 

przekroczenia limitu kilometrów, za km wynosi ........................................ zł
b. kaucji zwrotnej w wysokości ........................................ zł
 

§5
• Jeśli Wynajmujący stwierdzi szkody powstałe na skutek wynajmu przez Najemcę, strony umowy ustalają, że Najemca dokonuje całkowitej 

likwidacji szkody na swój koszt oraz pokrywa koszty wynajmu do czasu przywrócenia pojazdu do stanu sprzed uszkodzenia. 
• Szkody nie pokrytej przez Ubezpieczyciela, zobowiązuje się pokryć w całości NAJEMCA. Udział własny w szkodzie to 10000 zł. 
• W wypadku zwrotu brudnego auta, dodatkowy koszt to 150 zł. Jeśli samochód zostanie zwrócony brudny, kaucja zostanie oddana po jego 

umyciu i ocenieniu stanu.
• Jeśli tapicerka w wynajmowanym aucie zostanie trwale uszkodzona, dopłata będzie wyliczana indywidualnie po ocenieniu szkód.
• W wynajmowanym samochodzie obowiązuje zakaz palenia oraz przewozu zwierząt. W wypadku złamania zakazu, Najemca zobowiązuje się 

do uiszczenia kary w wysokości 500 zł. 
• Kara za zgubienie lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, kluczyka samochodowego wynosi 500 zł oraz koszt 

wynajęcia pojazdu do czasu przywrócenia go do użytkowania.
§6

• Jeśli wynajmowany samochód nie zostanie zwrócony w terminie, a Wynajmujący nie zostanie o tym poinformowany, firma ELIT CARS 
zgłasza zaginięcie pojazdu na policję.

• W przypadku wykorzystania auta do czynu zabronionego lub zatrzymania przez Policję naliczana jest kara w wysokości 3000 zł. 
• Wynajmowanego pojazdu nie wolno przekazywać osobom trzecim bez zgody Wynajmującego.
• W wypadku złamania któregoś punktu umowy, Wynajmujący może natychmiast odebrać auto Najemcy.
• Zabronione jest przekraczanie granicy wschodniej (Ukraina, Rosja, Estonia, Białoruś, Litwa, Łotwa, Mołdawia) oraz innych granicy bez 

wcześniejszych ustaleń z Wynajmującym.
• Integralną część umowy stanowi regulamin firmy ELIT CARS. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego warunki.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§8
Poziom paliwa w  momencie wydania pojazdu ............................ Stan licznika w  momencie wydania pojazdu ..........................................................
Poziom paliwa w  momencie zwrotu pojazdu ............................ Stan licznika w  momencie zwrotu pojazdu ..........................................................
Przedmiot umowy został zwrócony w dniu .........................................

     Najemca  Wynajmujący

tel.: 726 641 010



PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
z dnia:...................................

DANE DODATKÓW

Wyposażenie Akcesoria Dodatki

gaśnica, trójkąt, apteczka, 
kamizelka, dywaniki, koło 
zapasowe/ zestaw naprawczy, 
kluczyk, podnośnik

DANE POJAZDU

Numer rezerwacji Identyfikator rezerwacji

Auto Poziom paliwa

Typ opon Marka opon

Rodzaj paliwa Nowy przebieg

Auto czyste wewątrz Auto czyste zewnątrz

........................................      ........................................
Najemca      Wynajmujący


