
UMOWA NAJMU POJAZDU 

 

 

zawarta w dniu ……………………………. 2021 roku w Warszawie 

 pomiędzy:  

PINBUS sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 15 lok.12 (01-014), zarejestrowanej za 

numerem KRS   0000869142   reprezentowaną przez Macieja Kołakowskiego – Prezesa Zarządu,  

zwaną dalej Wynajmującym, 

a Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pesel/Nip:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer i seria dowodu osobistego:………………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Najemcą, 

o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest najem pojazdu w pełni ubezpieczonego(OC,AC,NW, assistance):  

- samochód osobowy marki Opel VIVARO KOMBI, nr rejestracyjny……………………………………………………… 

 nr VIN………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

2. Najemca oświadcza, iż posiada wymagane prawem uprawnienia do kierowania pojazdem, o 

którym mowa w ust. 1.  

3. Do korzystania z pojazdu, o którym mowa w ust. 1 uprawniony jest tylko najemca/uprawnione są 

również inne osoby posiadające uprawnienia, o których mowa w ust. 2.  

4.Wynajmujący oddaje w najem pojazd, o którym mowa w ust. 1, na okres od dnia 

………………………………do dnia…………………………. 

4. Wydanie i zwrot pojazdu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.                             

§ 2 Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę najmu pojazdu na kwotę ………… zł brutto. 

2. Na poczet wynagrodzenia Najemca wpłaci Wynajmującemu zaliczkę w wysokości 30% (tj. kwotę 



…….. ) .płatną w ciągu 14 dni od podpisania umowy na konto 82 1090 0088 0000 0001 4721 4181. 

Pozostała kwota wynagrodzenia ( tj.          ) płatna będzie w chwili wydania przedmiotu najmu.  

3. W wypadku rezygnacji rzez Najemcę z najmu samochodu kwota zaliczki zostanie zwrócona 

pomniejszona o opłatę rezerwacyjną w kwocie 300zł 

4. Najemca, na poczet zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy, w dniu wydania 

samochodu wpłaci kaucję w wysokości ………......…………zł brutto. 

§ 3 Obowiązki najemcy 

1. Najemca obowiązany jest zwrócić pojazd w stanie nieuszkodzonym, niepogorszonym, wynikającym 

z normalnego zużycia pojazdu, z pełnym bakiem, czysty z zewnątrz i wewnątrz, a nadto do 

utrzymywania pojazdu w należytym stanie technicznym, w szczególności poprzez dokonywanie 

sprawdzeń płynów eksploatacyjnych, oleju silnikowego oraz ich uzupełniania.                                                                                                                             

2. Najemca obowiązany jest do powstrzymania się od palenia tytoniu w pojeździe.                                           

3. Najemca obowiązany jest w sposób odpowiedni zabezpieczyć pojazd i nie pozostawiać kluczyków 

oraz dokumentów w pojeździe.                                                                                                                             

4. W wypadku zwrotu samochodu zabrudzonego lub  zanieczyszczonego (niewykonanie obowiązku 

wynikającego z § 3 pkt. 1) Wynajmujący pobierze dodatkowe opłaty w następujących wysokościach: 

a/ za zwrot brudnego samochodu w środku, na zewnątrz i poplamione fotele 500zł  

b/ za zwrot brudnego samochodu w środku, na zewnątrz 200zł  

c/  za zwrot brudnego samochodu w środku 100zł  

d/ za zwrot brudnego samochodu w na zewnątrz 100zł  

e/ za zwrot samochodu z  brudną tapicerką wymagającą prania 300zł  

Kwoty opłat dodatkowych pobierane będą w dniu zwrotu samochodu z kaucji, o której mowa § 2 

pkt. 4. 

6. Na tych samych zasadach   jak w punkcie powyżej pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 

400 zł za zwrot samochodu z nie uzupełnionym bakiem paliwa. 

  

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.                                            

3. Umowę sporządzoną w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

………………………………………….....................                          ………………………………………………………………………                                                                                      

Wynajmujący                                                                                                       Najemca    

 



 

PROTOKÓŁ WYDANIA POJAZDU 

I. Pojazd 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[ marka, model, nr rejestracyjny, nr VIN ] 

został wydany w dniu ……………………………… w ………………………………………………………………….…………………                                                           

                                           [ dd/mm/rr ]                                                            [ miejscowość ]  

najemcy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

[ Najemca : imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego ] 

II. Pojazd jest sprawny, czysty. Bez uszkodzeń i zarysowań, Ilość paliwa zbiorniku wynosi 

………………………………………………………………                                                                                                                                          

                                                                                                                               [ część baku ]  

Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd w stanie takim, w jakim został mu wydany i uzupełnić 

paliwo. 

III. Pojazd wyposażony jest w apteczkę, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy. 

 IV. Najemca potwierdza odbiór dowodu rejestracyjnego, polisy AC/OC i jeden komplet kluczyków.  

………………………………………………………………..                           …………………………………………………………………...                                                         

Wynajmujący                                                                                                                                  Najemca  

Pojazd został zwrócony w dniu ……………………………………  bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami   [ poniżej ] 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..                            ……………………………………………………………………                                                                                      

Wynajmujący                                                                                                                                  Najemca  

 

 


