MasterRent 24 – wypożyczalnia samochodów
WARUNKI NAJMU SAMOCHODU

§1
Przedmiot umowy najmu

1. Przedmiotem najmu jest samochód osobowy marki …………………….……….....………….,
model……………...........………………….….…, wyprodukowany w roku……………..…..….…….,
o numerze VIN nadwozia ……………..…………….………., numer rejestracyjny pojazdu
......…………………………., na czas:…………………………………………………………………….,
Od dnia:………………… godzina:…….……, do dnia:…………………….godzina:………………….,
w zamian za określony w umowie czynsz najmu. Cennik najmu pojazdów stanowi załącznik 1 do
Umowy.
2. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu jest sprawny i zdatny do użytku. Wszelkie uwagi
dotyczące stanu Samochodu, Najemca obowiązany jest zgłosić Wynajmującemu w chwili
odbioru przedmiotu najmu.
§2
Wydanie i zwrot przedmiotu najmu

1. Wynajmujący oświadcza, że zobowiązuje się wydać Najemcy opisany w §1 przedmiot najmu w
wyznaczonym terminie.
2. Najem samochodu polega na oddaniu Najemcy do użytkowania samochodu na okres
obowiązywania umowy zawarty w §1. Samochód może być eksploatowany na terenie
…………………………………….…, przez osoby upoważnione przez Najemcę na piśmie. Wykaz
upoważnionych osób: ………………………………………………………….……………………………
3. Przekazanie samochodu Najemcy do używania oraz zwrot samochodu Wynajmującemu przez
Najemcę potwierdzają, odpowiednio: Protokół Wydania i Protokół Zwrotu Samochodu, których
wzory stanowi załącznik 2 do Umowy.
3. Okres najmu jest określony w §1; przedłużenie okresu najmu wymaga pisemnej zgody
Wynajmującego; chęć zmiany terminu zwrotu pojazdu musi zostać zgłoszona niezwłocznie, nie
później niż 24 godziny przed upływem terminu zwrotu pojazdu. Brak zgłoszenia zamiaru
przedłużenia okresu wynajmu pojazdu i niezwrócenie go w ciągu 3 godzin od momentu
zakończenia umowy jest traktowane, jako przywłaszczenie i zostaje zgłoszone Policji.
4. Każde przedłużenie przez Najemcę najmu, bez pisemnej zgody Wynajmującego, o więcej niż 1
godzinę ponad dobę określoną w §1, powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu.
5. Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 500 zł gotówką lub przelewem na nr
rachunku podany poniżej, minimum 48 godzin wcześniej od rozpoczęcia niniejszej umowy:
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51 1140 2004 0000 3502 7715 1286.
6. Kaucja zostanie rozliczona w chwili zwrotu Samochodu przez Najemcę.

§3
Zasady eksploatowania samochodu przez najemcę

1. W przypadku konieczności eksploatacji samochodu poza terenem określonym §2 w pkt.2,
Najemca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Wynajmującego. Wynajmujący ma
obowiązek niezwłocznego udzielenia odpowiedzi, nie później niż 24 h po otrzymaniu wniosku od
Najemcy. Brak odpowiedzi Wynajmującego w terminie oznacza jego zgodę.
2. Najemca zobowiązany jest korzystać z samochodu z należytą starannością i zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wszelkie obowiązki nałożone na Najemcą, wymienione w niniejszym umowie,
obciążają także osoby trzecie korzystające z Samochodu za zgodą lub wiedzą Najemcy, przy
czym Najemca odpowiada za zachowanie tych osób jak za własne działania i zaniechania.
3. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez Najemcę lub osobę uprawnioną do
korzystania z pojazdu, prawa jazdy odpowiedniej kategorii, przez okres minimum 12 miesięcy
poprzedzających zawarcie umowy oraz ukończonych 20 lat.
4. Najemca zobowiązany jest zwrócić Samochód, po upływie okresu najmu, w stanie w jakim go
otrzymał od Wynajmującego (zatankowany oraz umyty zgodnie z Protokołem Wydania) wraz ze
wszelką otrzymaną od niego dokumentacją dotyczącą Samochodu, kluczykami i wyposażeniem
dodatkowym oraz kompletem kół.
5. Jeżeli Najemca zwróci samochód w nienależytym stanie, w szczególności np. uszkodzony, z
uszkodzoną felgą, oponą, brudny, niezatankowany itp., to Wynajmujący ma prawo potrącić kwotę
niezbędną do przywrócenia Samochodu do należytego stanu z kaucji, o której mowa w §2 Pkt. 5.
Ceny poszczególnych elementów składających się na przywrócenie samochodu do stanu w jakim
się on znajdował w chwili jego przekazania Najemcy wskazane będą wg cennika
autoryzowanego serwisu.
6.

Najemca zobowiązany jest w szczególności do:
a) przestrzegania przepisów prawa podczas używania Samochodu oraz zachowania należytej
staranności,
b) zapłaty mandatów, opłat za postój w strefie płatnego parkowania oraz innych kar wynikających
z ewentualnego naruszenia prawa w związku z korzystaniem z samochodu; za proces
przekazania pisemnej informacji wyjaśniającej odpowiednim organom Wynajmujący naliczy
opłatę w wysokości 50zł netto.
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c) nie używania Samochodu podczas rajdów, wyścigów, zawodów i innych imprez o takim
charakterze, z zastrzeżeniem, że Samochód może być używany do czynności związanych z
obsługą takich wydarzeń,
d) nie przewożenia Samochodem środków żrących, brudzących, o ostrych krawędziach, lub
innych mogących uszkodzić lub zabrudzić pojazd,
e) należytego zabezpieczania samochodu w czasie jego postoju przed kradzieżą, w
szczególności poprzez korzystanie z parkingów strzeżonych oraz korzystania z zamontowanych
do tego celu urządzeń,
f) nie wyjeżdżania Samochodem poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że Wynajmujący
wyrazi na to pisemną zgodę.
7. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z bieżącą eksploatacją
Samochodu. Najemca nie może dokonywać żadnych napraw Samochodu, za wyjątkiem
zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego dalszą jazdę samochodem. W takiej sytuacji Najemca
zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o tej okoliczności i uzyskać jego
pisemną zgodę na naprawę.
8. Wynajmujący oświadcza, że pojazd posiada pełny zakres ubezpieczenia OC i AC, które zwalnia
Najemcę (lub osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z
wyłączeniem: 1) umyślnego uszkodzenia pojazdu, 2) uszkodzenia wynikającego z rażących
zaniedbań Najemcy względem bezpieczeństwa w ruchu lub przy zabezpieczaniu pojazdu,
3) uszkodzenia pojazdu, jeżeli osoba kierująca była w stanie nietrzeźwym, pod wpływem
narkotyków lub środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy, 4) uszkodzenia pojazdu w
przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości, o co najmniej 20 km/h lub w razie dopuszczenia
się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, 5) w przypadku, gdy kierowca
zbiegł z miejsca wypadku, 6) w przypadku kradzieży pojazdu z dokumentami i kluczykami lub
kradzieży pojazdu, w którym nie uruchomiono wszystkich urządzeń antykradzieżowych, 7)
szkody częściowe rozliczane w ciężar polisy Auto Casco powodują obciążenie Najemcy opłatą za
udział własny w szkodzie, odpowiednią kwotą, zgodną z cennikiem Wynajmującego zawartego w
Załączniku do umowy nr 3 – Kary Umowne.
9. Najemca zobowiązuje się:
o

nie pozostawiać dokumentów i kluczyków w samochodzie, a w szczególności
związanych z samochodem wynajętym,

o

w przypadku zniszczenia lub kradzieży i odmowy pokrycia tej szkody przez
ubezpieczyciela w ramach polisy zapłacić w terminie 21 dni od dnia wezwania przez
Wynajmującego, stosownego do wartości auta odszkodowania.

o

w przypadku kradzieży wynajętego samochodu wraz z dokumentami i kluczykami pokryć
koszty jego utraty w całości.
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§4
Czynsz najmu i płatności
1. Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości określonej w załączniku 1 do umowy, tj.
w wysokości.............................................. zł.
2. Czynsz najmu płatny jest w dniu wydania samochodu Najemcy w wysokości wynikającej z
deklarowanego przez niego czasu używania samochodu. Jeżeli Najemca będzie używał samochodu
dłużej niż deklarował w dniu wydania mu pojazdu, wówczas pozostałe do uiszczenia wynagrodzenie za
najem, uiści w dniu przekazania samochodu Wynajmującemu, gotówką do rąk Wynajmującego, lub
cyklicznie na rachunek bankowy Wynajmującego do dnia………………………….………każdego miesiąca.
3. Za dzień dokonania płatności przez Najemcę uznaje się dzień złożenia w banku dyspozycji przelewu
zapłaty.

§5
Zakończenie umowy najmu

1. Po zakończeniu najmu Najemca zwróci pojazd w stanie niepogorszonym ponad normalne
zużycie uwzględniające wykorzystywanie pojazdu przez Wynajmującego w celach związanych z
prowadzoną przez niego działalnością.
2. W przypadku, gdy Pożyczający odda pojazd przed terminem określonym w umowie, zwrot
pieniędzy za niewykorzystany czas wypożyczenia nie będzie możliwy.

§6
Obowiązki Wynajmującego

1. Wynajmujący zobowiązany jest do:

1. zapewnienia samochodu zastępczego w przypadku: wypadku, awarii lub czynności
serwisowych trwających ponad 24h. Samochód zastępczy winien być udostępniony Najemcy w
ciągu 24 godzin dnia roboczego (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy) od chwili zgłoszenia przez Najemcę zapotrzebowania. Wydanie i zwrot samochodu
zastępczego musi być potwierdzone pisemnym protokołem. Opłata za wynajem samochodu
zastępczego jest taka sama, jak za samochód będący pierwotnym przedmiotem najmu.
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2. Zapewnienia pełnej obsługi serwisowej samochodu obejmującej swym zakresem
okresowe przeglądy techniczne i okresowe wymagane przez producenta, naprawy gwarancyjne
i pogwarancyjne, wymianę części i płynów eksploatacyjnych, wymianę żarówek, zużytych piór
wycieraczek, sezonową wymianę opon i ich przechowywanie.
3. Uczestniczenia w procedurze organizacyjnej usuwania szkód, również powypadkowych
i dochodzenia odszkodowań.
4. Terminowego opłacania ubezpieczeń.
3. Samochód wyposażony jest w lokalizator GPS rejestrujący w czasie rzeczywistym położenie
samochodu, trasę przez niego przebytą, parametry przejazdu oraz inne dane związane z
przemieszczaniem się pojazdu oraz zapisujący wszystkie powyższe dane i umożliwiający ich
odtworzenie w dowolnym czasie.
§7
Odstąpienie od umowy przez Najemcę

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy nie później niż po upływie 24 godzin w przypadku, gdy:
●

Wynajmujący opóźnia się z wydaniem Najemcy samochodu o ponad 3 godzin w stosunku do
terminów określonych w Umowie,

●

wydany samochód nie spełnia wymagań i standardów określonych w umowie, a Wynajmujący w
wyznaczonym przez Najemcę dodatkowym terminie nie dostarczył samochodu spełniającego te
wymagania i standardy.

2. W przypadkach określonych w pkt. 1 tego paragrafu Najemcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§8
Wypowiedzenie umowy

1. Najemca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego
naruszenia postanowień Umowy przez Wynajmującego oraz w sytuacji, gdy Wynajmujący kolejny raz nie
wywiązuje się ze swoich obowiązków.
2.

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Najemca zalega

z zapłatą czynszu powyżej 24 godzin od dnia wymagalności. Nie dotyczy to zalegania z winy
Wynajmującego (niedostarczanie Najemcy faktur, niewłaściwy numer rachunku bankowego itp.). W
przypadku wypowiedzenia umowy w takiej sytuacji, Wynajmującemu przysługuje wynagrodzenie za cały
okres najmu samochodu przypadający do dnia rozwiązania umowy.
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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§9
Uszkodzenie lub utrata samochodu
1. Jeżeli wynajęty pojazd zostanie zwrócony z nowymi uszkodzeniami (powstałymi podczas wynajmu),
Wypożyczający obciąży Najemcę kwotą równoważną kosztom potrzebnym do naprawy uszkodzonego
pojazdu a także obciąży go kosztami przestoju pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni
potrzebnych do naprawy pojazdu), wykraczającym poza zakres ubezpieczenia.
2. Najemca musi niezwłocznie tj. w przeciągu 1 godziny od zdarzenia (w tym uszkodzenia pojazdu w
wyniku kolizji) poinformować o tym fakcie Wypożyczającego. W przeciwnym razie Najemca poniesie
pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem w
autoryzowanym serwisie.
3. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca musi niezwłocznie tj. w przeciągu 1 godziny od zdarzenia
poinformować o tym fakcie Wypożyczającego oraz zwrócić kluczyki i dokumenty od pojazdu. W
przeciwnym razie Najemca zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego
pojazdu.

§10
Kary umowne

1. Opłaty dodatkowe ponoszone przez Najemcę w przypadku naruszenia umowy zawiera Załącznik
3 – Kary Umowne.
2. Termin płatności kary umownej wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do
zapłaty.
3. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Wynajmujący może dochodzić naprawienia szkody na
zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
4. Kary umowne podlegają sumowaniu - zwłaszcza kara naliczona za wypowiedzenie umowy nie
wyłącza prawa do naliczenia kary z innego tytułu, np. z tytułu opóźnienia.
5. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia, a
dopiero potem z zabezpieczenia należności.
6. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłączają
zdarzenia siły wyższej (akty terroru, kataklizmy, powstania, zamieszki), których nie można było
przewidzieć, ani im zapobiec.

§11
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Postanowienia końcowe
1. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy:
●

załącznik nr 1 – Stawki czynszu,

●

załącznik nr 2 – Protokół wydania i zwrotu,

●

załącznik nr 3 - Kary umowne.

2. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
3. W razie potrzeby przedłużenia okresu najmu Najemca poinformuje Wynajmującego o tej okoliczności
telefonicznie (nr tel. +48 500 34 34 24), osobiście lub mailowo (biuro@masterrent24.com). Najemca
może przedłużyć okres korzystania z Samochodu jedynie za pisemną zgodą Wynajmującego.
4. Wynajmujący ma prawo żądać natychmiastowego zwrotu Samochodu, jeżeli Najemca będzie naruszał
postanowienia Umowy. Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę wszelkimi kosztami związanymi z
odbiorem Samochodu, czy ze stwierdzonymi uszkodzeniami.
5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Najemcę lub osoby trzecie
w samochodzie. Odbiór rzeczy pozostawionych w Samochodzie odbywa się na koszt, ryzyko i staraniem
Najemcy.
6. W razie wypadku drogowego/kolizji drogowej Najemca zobowiązany jest:
a) uzyskać stosowne oświadczenie, zawierające w szczególności dane uczestników wypadku
oraz świadków wraz z ich podpisami,
b) nie pozostawiać Samochodu bez opieki lub zabezpieczenia,
c) zawiadomić niezwłocznie Policję w razie wątpliwości co do tego z czyjej winy zdarzenie
drogowe nastąpiło oraz Pogotowie ratunkowe gdy są ranni.
7. W razie zdarzenia drogowego, z udziałem osoby trzeciej, powodującego szkodę w Samochodzie,
odpowiedzialność Najemcy ograniczona jest udziałem własnym w szkodzie stanowiącym wysokość
kaucji, o której mowa w §2 ust. 5.
8. W razie kradzieży Samochodu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przekazane
dokumenty, w tym dowód rejestracyjny oraz komplet kluczyków, pod rygorem obciążenia go przez
Wynajmującego kwotą stanowiącą równowartość wartości samochodu w chwili kradzieży samochodu.
Najemca niezwłocznie zawiadamia Policję i Wynajmującego o kradzieży samochodu.
9. Najemca wyraża zgodą na udostępnienie jego danych, w niezbędnym zakresie, organom państwowym
i zagranicznym, w celu uregulowania wszelkich mandatów i opłat naliczonych Najemcy.
10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

.......................................................................
[podpis Wynajmującego]
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[podpis Najemcy]
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