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UMOWA NAJMU SAMOCHODU  

Nr  ………………………… 

 Renault Trafic  Bus 9-cio osobowy  
 

Zawarta w Krakowie w dniu …………………... pomiędzy: 

PREH Sp.z o.o. ( PrehRent ) 31-979 Kraków, ul. Ptaszyckiego  4, 

NIP 954-18-75-223 zwanym dalej Wynajmującym, 
 

a:.....................................…………………………………………………………….  

nr Pesel/NIP/Regon...……………………………............………………………..... 

tel. kontaktowy: .............................................Zamieszkały(a)………………………... 

w ............................................................nr dowodu osobistego/paszportu.………........ 

Nr i seria prawo jazdy............................Zwanym dalej Najemcą, 
 

Zawarta umowa o niniejszej treści: 
1.Przedmiotem najmu jest samochód Renault Trafic bus 9- osobwy 

  o numerze rejestracyjnym  ……………………………….. 
 

2.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy opisany w pkt.1 samochód na okres  

   od dnia ………………… godz. ………….. do dnia …………….. godz. …………. 

 

Cena za dobę netto/brutto :  …………………………………….. 

Ilość dni: ……………………………………….………………. 

Łączna cena :  ………………………………………………..  
 

3.Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu zgodnie z jego 

    przeznaczeniem i zasadami użytkowania zawartymi w szczegółowych warunkach  

    Regulaminu Wypożyczalni Samochodów PrehRent . 
 

4.Przedmiot najmu nie może być bez zgody Wynajmującego  

    wyrażonej na piśmie używany przez osoby inne niż Najemca, oddany w podnajem 

    lub użyczany.  
 

5.Najemca oświadcza, że samochodu będzie używać na terenie Polski, wyjazd  

   za  granice wymaga otrzymania zgody Wynajmującego na piśmie . 
 

6.Pojazd zostanie wypożyczony przez Wynajmującego i zwrócony przez Najemcę   

    wraz z dokumentami : kopia dowodu rejestracyjnego i polisy OC  / oryginały  

    dokumentów wraz z zieloną kartą w przypadku wyjazdu za granicę /  

    i  wyposażeniem zgodnym z protokołem zdawczo - odbiorczym .    
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7.Pojazd winien zostać zwrócony Wynajmującemu w takim stanie technicznym  

    i wizualnym, w jakim został on przekazany Najemcy.  
 

    W przypadku zwrotu pojazdu uszkodzonego, zabrudzonego, z mniejszym niż 

    wpisanym  w protokole zdawczo-odbiorczym stanem paliwa w baku, do kwoty najmu  

     zostanie doliczona opłata dodatkowa. Szczegółowe koszty dodatkowe zostały podane 

     w Tabeli Opłat  i Regulaminie wypożyczalni Samochodów PrehRent  będących  

     załącznikami  do niniejszej umowy. 
 

8.Wynajmujący oświadcza, że samochód będący przedmiotem najmu jest 

    ubezpieczony w zakresie OC, AC, NNW, Assistance Polska , 

    posiada ważny przegląd techniczny, jest sprawny technicznie co Najemca   

    sprawdził i podpisując umowę wraz z protokołem zdawczo- odbiorczym  

    potwierdza. 
 

9. Najemca najpóźniej w dniu odbioru samochodu w najem, wpłaca kaucję  

    gwarancyjną w wysokości 1500zł (tysiąc pięćset złotych i 00/100), która podlegać  

    będzie zwrotowi na warunkach określonych w regulaminie wypożyczalni  

    samochodów.  
 

10.Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody, których   

     pokrycia odmówił zakład ubezpieczeń, w tym za szkody obejmujące 

     utratę korzyści za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji. 
 

11. Najemca, zgodnie z warunkami najmu, przejmuje pełną odpowiedzialność za 

      przedmiot najmu, w związku z czym jest również odpowiedzialny za szkody 

      wyrządzone przez osoby zgłoszone w Umowie jako dodatkowi kierowcy . 
 

12.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy 

      pisemnej. 
 

13. Najemca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z treścią 

      niniejszej Umowy Najmu , Regulaminem Wypożyczalni samochodów,  

     oraz Tabelą Opłat stanowiących integralną część umowy.  
 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz szczegółowymi warunkami 

       najmu pojazdu, zastosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

       każdej ze stron. 
 

 

Wynajmujący :        Najemca: 
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