INFOLINIA: 601-49-15-49

UMOWA NAJMU PRZYCZEPY/LAWETY NA STACJACH „GENERON”
zawarta w dniu …………………………… w …………………………………………… pomiędzy „Generon” Marcin Śróbka z siedzibą w Grudziądzu,
ul. Focha 9 zwanym dalej Wynajmującym, reprezentowanym przez …………………………………………………………………… a Panem/Panią
……………………………………………………………………………… PESEL …………………………………………… NIP ………………………………………………
seria i numer dowodu osobistego ………………………………………………………… nr prawa jazdy ……………………………………………………………
nr dowodu rejestracyjnego Seria/Nr ………………………………………………………………………………………… będącym użytkownikiem pojazdu
o nr rejestracyjnym …………………………………………… marka i kolor samochodu ……………………………………………………………………………
Nr polisy ubezpieczeniowej ………………………………………………… Towarzystwo Ubezpieczeniowe ……………………………………………………
Zamieszkałym pod adresem …………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Najemcą.
Telefon Najemcy: ………………………………………………… Adres e-mail Najemcy: ……………………………………………………………………………

§1

CAŁODOBOWA WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP i LAWET.

Przedmiotem umowy najmu jest w pełni sprawna technicznie i czysta przyczepa bagażowa, typu ……………………………,
o nr rejestracyjnym ……………………………………. Opis stanu technicznego, jak również wyposażenie dodatkowe zawiera
Aneks Nr 1 Lista Kontrolna dla wypożyczalni przyczep / lawet na stacjach „Generon” Marcin Śróbka.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres:
od dnia ……………………………… od godziny ……………………, do dnia ………………………… do godziny ………………………
§3
Najemca zobowiązany jest do używania przedmiotu umowy najmu zgodnie
urządzeń oraz zgodnie z postanowieniami Prawa o Ruchu Drogowym.

z

zasadami eksploatacji tego typu

Z tytułu umowy najmu, tj. wypożyczenia

przyczepy, Najemca wpłaca kaucję zwrotną w wysokości ………………………… złotych. Kaucja stanowi zabezpieczenie
ewentualnych roszczeń Wynajmującego w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przedmiotu umowy najmu.
§4
Przedmiot umowy najmu nie może być bez zgody Wynajmującego przedmiotem użyczenia, ani oddany w podnajem.
Z tytułu wypożyczenia przedmiotu umowy, Najemca zapłaci kwotę ………… (słownie) ………………………………… dziennie,
z czego, za zadeklarowany czas wpłaca kwotę ……………… (słownie) ………………………………………… Dopłata: …………………
Wyjątek stanowi wypożyczenie przedmiotu umowy najmu do czterech godzin (o ile jest przewidziane w cenniku),
płatne zgodnie z cennikiem znajdującym się w wypożyczalniach na stacjach „Generon” Marcin Śróbka.
§5
pkt 1. Najemca

zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu czynsz za:

□ 4 godziny □ dobę □ dwie doby □ trzy doby

ilość dób ………………… wpisać słownie: ……………………………………………….

Czynsz płatny jest z góry w

momencie wydania przedmiotu najmu.
pkt 2. W

przypadku zwrotu przedmiotu umowy po upływie terminu określonego w §2 niniejszej umowy, Najemca
zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 200% czynszu za każdą kolejną rozpoczętą dobę
opóźnienia, chyba, że najdalej na dzień przed upływem umowy przedłuży czas trwania umowy i uiści z
tego tytułu należny czynsz dobowy za przedłużony czas trwania umowy. Wynajmującemu przysługuje
ponadto prawo dochodzenia szkody w pełnej wysokości.
pkt 3. Najemca przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż w przypadku braku zwrotu przedmiotu umowy najmu w
terminie określonym w §2 niniejszej umowy, po upływie 14 dni, uwzględniając przedłużony czas trwania
umowy, jak w §5 pkt.2, bez wniesionej opłaty i/lub braku kontaktu z Najemcą, celem odzyskania, Wynajmujący
zgłosi przywłaszczenie przedmiotu umowy najmu na policję.
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§6
pkt 1. Najemca

oświadcza, iż został poinstruowany i przeszkolony w zakresie obsługi przyczepy, zobowiązuje się
nie przekraczać dopuszczalnej ładowności określonej w dowodzie rejestracyjnym przypisanym do
przyczepy oraz zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu umowy najmu w stanie niepogorszonym ponad zużycie
wynikające z prawidłowej normalnej eksploatacji. Najemca zobowiązuje się także do usunięcia zabrudzeń
powstałych podczas użytkowania przedmiotu umowy najmu.
pkt 2. Po zakończeniu najmu, strony wspólnie ustalą stan techniczny i czystość przedmiotu umowy najmu. W przypadku
powstania w przedmiocie najmu uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej przez Najemcę eksploatacji przedmiotu
najmu, Najemca zobowiązuje się pokryć natychmiast, zgodnie ze stawkami załączonymi w Aneksie Nr 1. Jeżeli
Aneks Nr 1 nie obejmuje danego uszkodzenia, Najemca zobowiązuje się pokryć całkowite koszty naprawy wg
rachunku wystawionego przez zakład naprawczy oraz wpłacić bez protestu i natychmiast zaliczkę w wysokości:
50% szacowanej przez Wynajmującego wysokości straty na poczet wykonania naprawy.
pkt 3. W razie konieczności dokonania napraw w przedmiocie najmu, powstałych z winy Najemcy i wynikających z
nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy najmu, Najemca zobowiązuje się do zapłaty kwoty będącej
równowartością czynszu za używanie przedmiotu najmu gdyby nie był on w naprawie.
§7
pkt 1. Wynajmujący

wydaje Najemcy wraz z przedmiotem umowy najmu komplet dokumentów, tj. dowód rejestracyjny
oraz ubezpieczenie OC. W przypadku długoterminowego okresu najmu przedmiotu umowy, Najemca zobowiązany
jest do osobistego odbioru aktualnego dokumentu OC z miejsca, w którym umowa została zawarta.
pkt 2. Najemca przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż przyczepa stanowiąca przedmiot umowy najmu nie
posiada ubezpieczenia AC.
pkt 3. W przypadku zniszczenia przyczepy/lawety 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.
pkt 4. Najemca poprzez złożenie podpisu na umowie najmu stwierdza, że jest uprawniony do wypożyczenia i zgodnego
z prawem używania przedmiotu najmu, tj. przyczepy bagażowej/lawety oraz, że jest mu znany stan
techniczny przedmiotu umowy najmu (w szczególności instalacja elektryczna, ogumienie i zaczep przyczepy
wraz zabezpieczeniem) i nie wnosi w tej kwestii zastrzeżeń.
pkt 5. Najemcę obciążają - niezależnie od treści aneksu, o czym mowa w §1 umowy - drobne naprawy przedmiotu
umowy najmu, w szczególności wykonanie własnym staraniem i na własną odpowiedzialność przeglądu
technicznego przyczepy/lawety, zwłaszcza jeżeli będzie ona transportowana poza granicę Kraju lub na znaczne
odległości, względnie jeśli będzie obciążana maksymalną dopuszczalną ładownością.
pkt 6. Najemca ma pieczę nad wypożyczonym mu przedmiotem umowy najmu i ponosi za niego wszelką
odpowiedzialność do pełnej wysokości poniesionej przez Wynajmującego szkody, w tym za jego utratę lub
uszkodzenie. Najemca zwolniony będzie z odpowiedzialności na wypadek utraty przedmiotu umowy jedynie w
przypadku wykazania, że pozostawił go na parkingu strzeżonym.
pkt 7. Najemca wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych
Wynajmującego.
§8
Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku:
a) oddania przez Najemcę osobie trzeciej przedmiotu umowy najmu, do bezpłatnego użytkowania lub podnajem
bez zgody Wynajmującego;
b) używania przez Najemcę przedmiotu umowy najmu niezgodnie z zasadami eksploatacji tego typu urządzeń
oraz niezgodnie z postanowieniami Prawa o Ruchu Drogowym.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§10
Sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów jest Sąd siedziby Wynajmującego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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