Dot. Zlecenia nr _____________
UMOWA NAJMU SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO NA CZAS NAPRAWY
(dalej zwana „Umową”)
zawarta w Jankach dnia …………………………….., godz.: ………………………….. pomiędzy:
Wynajmującym:
Piotrem Zalewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AUTO SERVICE
ZALEWSCY BIS S.C. PIOTR ZALEWSKI, miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Al. Krakowska 52A, 05-090 Janki, NIP: 5342430491, REGON 360852589,
oraz
Moniką Zalewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MONIKA ZALEWSKA AUTO
SERVICE ZALEWSCY BIS S.C., miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Al. Krakowska 52A, 05-090 Janki, NIP: 5342566032, REGON 368794785
będącymi wspólnikami spółki cywilnej pod nazwą AUTO SERVICE ZALEWSCY BIS S.C.,
Al. Krakowska 52A, 05-090 Janki, NIP: 5342502569 REGON: 360905222
reprezentowanymi przez ....................................................... - upoważnionego do zawarcia
Umowy Przedstawiciela Serwisu (dalej „Serwis”)
a
Najemcą:
Nazwa/Imię, nazwisko Klienta: .………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: …………………….…………………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………………………………………..……………………………………………………………
Numer prawa jazdy: ……………………………………………………………………………………………………………….
Data ważności: ……………………………………………….………………………………………………………………………
Numer dowodu osobistego: …………………………………………………………………………………………………..
Data ważności: ………………………….……………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………
Określenia: Auto Service Zalewscy Bis S.C. zwany w dalszej części umowy „Serwis” oraz
Najemca zwany dalej „Klientem”.
Wynajmowany pojazd (zwany dalej „Samochodem”):
Marka/Model: ………………………………………………………………………….……………………………………………
Nr rejestracyjny: …………………………………………………………….………………………………………………………
VIN: ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Przebieg km: ………………………………………………………………………..…………………………………………………
Na podstawie niniejszej Umowy Serwis zobowiązuje się oddać Klientowi do używania na
czas oznaczony wskazany w niniejszej Umowy wyżej wskazany samochód, a Klient
zobowiązuje się zapłacić czynsz, o którym mowa w pkt. IV. Umowy.
Klient podpisując Umowę oświadcza, że akceptuje poniższe warunki zawarte w „Umowie
najmu samochodu zastępczego na czas naprawy” i przyjmuje osobistą odpowiedzialność za
Samochód oraz odpowiedzialność za osoby, którym powierzy Samochód.
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I. Najem i zwrot samochodu
1. Serwis wynajmuje Klientowi Samochód wyłącznie jako pojazd zastępczy, tzn. z chwilą
kiedy Klient pozostawia własny samochód w warsztacie Serwis w celu dokonania
naprawy i wyłącznie na czas naprawy. Dla celów ubezpieczeniowych Serwis jest
zobowiązany udokumentować ten fakt.
2. Serwis wynajmuje Klientowi Samochód w dobrym stanie, sprawny technicznie jak i bez
śladów uszkodzeń czy wad. Wszelkie uwagi dotyczące stanu Samochodu należy
zgłaszać zaznaczając na stosownym formularzu w momencie odbioru/zwrotu
Samochodu.
3. Klient jest zobowiązany zwrócić Samochód z dokumentacją i z pełnym wyposażeniem,
z jakim Samochód wynajął.
4. Momentem przejęcia Samochodu przez Klienta jest moment podpisania niniejszej
Umowy.
5. Wynajmowany pojazd wyposażony jest w urządzenie monitorujące GPS.
6. Termin zwrotu Samochodu do Serwisu ustalono na okres rzeczywistego czasu naprawy
uszkodzonego pojazdu (w przypadku szkody częściowej) lub na okres niezbędny do
zakupu nowego samochodu tj. do dnia otrzymania odszkodowania plus maksymalnie
7 dni (w przypadku szkody całkowitej)
7. Wydanie samochodu i jego zwrot po zakończeniu najmu nastąpi w siedzibie Serwisu
lub pod wskazanym adresie przez Klienta.
8. Serwis zastrzega możliwość weryfikacji uszkodzeń pojazdu do 48 h po zdaniu pojazdu.
9. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę z terminem wypowiedzenia 3 dni.
10. W przypadku wypowiedzenia umowy, Serwisowi przysługuje wynagrodzenie za okres
najmu samochodu przypadający do dnia zwrotu samochodu.
11. Oświadczenie o wypowiedzeniu może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej
za pomocą sms lub maila, pod rygorem nieważności.
II. Ubezpieczenie samochodu
Samochód Serwisu użytkowany przez Klienta jest objętym ubezpieczeniem:
1. Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu na
terytorium RP;
2. Autocasco w ruchu krajowym;
3. Assistance Polska na terytorium RP
III. Obowiązki Klienta
Klienta zobowiązuje się do:
1. Przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej,
szczególnie prawa drogowego i oświadcza, że nie będzie się zasłaniać jego
nieznajomością,
2. Zapłaty na własny koszt wszelkich mandatów i innych kar wynikających z naruszenia
przepisów, o których mowa w podpunkcie 1. powyżej,
3. Nieprowadzenia Samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości,
4. Użytkowania Samochodu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem,
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5. Klient może prowadzić Samochód pod warunkiem posiadania ważnego prawa jazdy.
Numer prawa jazdy oraz data jego ważności musi zostać zapisane w danych Klienta na
początku niniejszej Umowy.
6. Samochód nie może być podnajmowany osobom trzecim w celach zarobkowych.
7. Osoba trzecia może prowadzić samochód, o ile spełnia te same wymagania, jakie
stawia niniejsza Umowa Klientowi w ppkt. 1-5. W takiej sytuacji Klient będzie ponosił
całkowitą odpowiedzialność za naruszenie bądź nieprzestrzeganie ogólnych warunków
niniejszej Umowy przez osoby trzecie.
IV. Wynagrodzenie za najem i płatności
1. Stawka za najem Samochodu jest określana wg aktualnie obowiązującego cennika –
stawka za dzień za każdą rozpoczętą dobę.
2. Jeżeli stawki za wynajem Samochodu zastępczego nie zostały uregulowane osobnymi
umowami lub porozumieniem, to obowiązuje poniższa opłata za wynajem:
…………… zł netto za dobę.
3. Stawka może zostać zmieniona, ale jest to indywidualne uzgodnienie z
przedstawicielem Serwisu.
4. Koszt podstawienia pojazdu tzw. Usługa D2D (door to door) wynosi ryczałtem 120,00
zł netto (do 30km). Każdy kolejny 1 km jest dodatkowo płatny 2,00 zł netto.
5. Koszt dezynfekcji pojazdu wynosi jednorazowo 50,00 zł netto.
6. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty kaucji zabezpieczającej.
7. Wynajmujący nie musi posiadać karty kredytowej.
8. Klient może przewozić zwierzęta oraz palić e-papierosy.
9. Klient otrzymuje Samochód zatankowany zgodnie z opisem w Protokole Najmu i z taką
ilością paliwa zobowiązany jest zwrócić Samochód. W przypadku zwrotu Samochodu z
mniejszą ilością paliwa, Klient może zostać obciążony fakturą na kwotę obejmującą
koszty uzupełnienia paliwa (dotankowania). Obciążenie fakturą za zużycie paliwa
uzgodnione jest każdorazowo z przedstawicielem Serwisu przekazującym Samochód.
10. Z chwilą podpisania umowy najmu Klient upoważni Serwis do podejmowania w jego
imieniu czynności w stosunku do Ubezpieczyciela w ramach postępowania mającego
na celu zlikwidowanie powstałej szkody w zakresie ustalenia rozmiaru szkody i
wysokości należnego odszkodowania.
11. Klient do chwili odbioru pojazdu po naprawie dokona na rzecz Serwisu cesji przelewu
wierzytelności i roszczeń przysługujących mi z tytułu zaistnienia przedmiotowej szkody
wobec odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń i sprawców szkód, za wyjątkiem
odszkodowań i zadośćuczynienia bądź też zapłaci wykonawcy za naprawę samochodu
gotówką.
V. Odpowiedzialność Klienta w przypadku uszkodzeń lub kradzieży samochodu
1. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów naprawy Samochodu, jeżeli
powstałe szkody nie są objęte ubezpieczeniem AC (szkody o wartości
nieprzekraczającej franszyzy integralnej, szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia,
np. spowodowane przez kierującego znajdującego się pod wpływem alkoholu, itp. ).
2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za Samochód w przypadku jego
kradzieży, jeżeli zaistniała szkoda nie mieści się w zakresie ubezpieczenia AC np. pojazd
został skradziony wraz z kluczykami, pozostawionym w Samochodzie.
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VI. Postępowanie w przypadku kolizji, wypadku lub kradzieży.
W razie wypadku drogowego Klient jest zobowiązany:
a) uzyskać stosowne oświadczenie ze wszystkimi danymi uczestników wypadku oraz
świadków wraz z ich podpisami,
b) nie pozostawiać pojazdu bez opieki lub zabezpieczenia,
c) zawiadomić policję natychmiast i gdy są ranni, dodatkowo natychmiast wezwać
pogotowie ratunkowe,
W przypadku kradzieży należy natychmiast zawiadomić policję oraz przedstawiciela
Serwisu.
Jeśli pojazd nie jest użytkowany przez Klienta, to Klient powinien go zabezpieczyć przed
ewentualnymi uszkodzeniami i kradzieżą używając wszystkich zamontowanych do tego
celu urządzeń. W przypadku kradzieży najmowanego samochodu Klient zobowiązany
zwrócić Serwisowi kluczyki.
V. Naprawy
Klient nie może dokonywać żadnych napraw Samochodu za wyjątkiem zaistnienia
zdarzenia uniemożliwiającego dalsza jazdę Samochodem. W takim przypadku Klient
powinien niezwłocznie poinformować przedstawiciela Serwisu o zaistniałej sytuacji,
telefon kontaktowy do Przedstawiciela Serwisu to:
- 505 177 113
- 533 158 802
- 883 500 501
Przedstawiciel Serwisu niezwłocznie poinformuje Klienta o dalszych krokach.
VI. Postanowienia końcowe
Klient przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe wskazane w niniejszej Umowie
przetwarzane są przez Serwis w celu realizacji tej Umowy oraz oświadcza, że zapoznał
się z Klauzulą Informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych przez Klienta.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy Strony poddają pod
rozstrzygniecie sądu właściwego dla siedziby Serwisu.
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej Strony.
Przedstawiciel Serwisu

Klient

……………………………………………………………
……………………………………………………………
Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.
ZWROT SAMOCHODU:
Data: …………………………………………………………...…………………………………
Godzina: …………………………………………………………………………………………
Przebieg: …………………………………………………………………………………………
Stan paliwa: ……………………………………………………………………………………
Uwagi: …………………………………………………………………………………………….
Przedstawiciel Serwisu

Klient

……………………………………………………………

……………………………………………………………
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