Umowa krótkoterminowego najmu pojazdu
nr …………………………………………………………………….

zawarta w dniu ……………………….………….. o godz. ………….………….. pomiędzy:
ZIAD Bielsko-Biała S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071046, kapitał zakładowy:
23.294.800,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5471639980, REGON: 070844350, zwaną dalej „Wynajmującym”,
a
Nazwa / Imię i nazwisko:

Adres:

PESEL / NIP:

Kontakt:
zwanym dalej „Najemcą”.
§1
Przedmiotem najmu jest samochód osobowy marki Kia model XCeed 1.6 GDI PHEV, nr rej. SB651CJ, nr
identyfikacyjny U5YH5F1AGML013382, rok produkcji 2021, nr silnika G4LEMS735759, rodzaj i nr polisy: pakiet
(OC/AC/NW) 0005371762. Pojazd zostaje przekazany w stanie kompletnym, sprawny, bez uszkodzeń, wraz
z kluczykiem, instrukcją użytkowania oraz pełnym zbiornikiem paliwa.
Początkowy stan licznika:

km.
§2

Umowa zostaje zawarta na okres:
od:
do:
liczba dni:
dane kierowcy:
§3
Najemca zobowiązany jest do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z instrukcją użytkowania przedmiotu najmu.
§4
Przedmiot najmu nie może być bez pisemnej zgody Wynajmującego przedmiotem użyczenia lub podnajmu.
§5
Ubezpieczenie przedmiotu najmu obciąża Wynajmującego. W przypadku wystąpienia szkody w przedmiocie najmu
i odmowy ubezpieczyciela co do zapłaty odszkodowania, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i obciąża go
obowiązek wypłaty odszkodowania do wysokości szkody na rzecz Wynajmującego.
§6
Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego czynszu w wysokości:
Zapłata czynszu następuje z góry za cały okres najmu.

….................

zł netto dziennie.

§7
Pojazd winien być zwrócony do siedziby Wynajmującego z tą samą ilością paliwa, z jaką został odebrany.
Dodatkowo Najemca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich opłat związanych z eksploatacją pojazdu takich
jak koszt benzyny, koszty odpowiednich płynów, koszty parkingu itp. Dotyczy to również obowiązku zapłaty
wszelkich mandatów lub kar związanych z nieprawidłową jazdą pojazdem nałożone w okresie, kiedy pojazd
pozostawał do dyspozycji Najemcy.
§8
Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w wypadku naruszenia postanowień umowy
zawartych w § 3 i § 4.
§9
W przypadku wystąpienia szkody Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (jeden
tysiąc złotych 0/100).
§ 10
Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest wydać Wynajmującemu przedmiot umowy w stanie
niepogorszonym nad zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji.
§ 11
W razie szkody: kolizji, wypadku, kradzieży, itp. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia
Policji i Wynajmującego.
§ 12
Wszelkie zmiany, uzupełnienia i rozwiązanie niniejszej umowy za zgodą Stron wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 13
W sprawach nienormowanych niniejszą Umową mają zastosowania postanowienia Regulaminu wypożyczalni
samochodów Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej. Podpisem pod niniejszą umową Najemca oświadcza, iż przed
zawarciem niniejszej umowy otrzymał i zapoznał się z treścią tego Regulaminu i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.
§ 14
Spory pomiędzy Stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
§ 15
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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