Koszalin ………………..

Umowa najmu samochodu zastępczego
1. Wynajmujący : JAMKO AD reprezentowanym przez Adama Stankiewicz tel. 602368236 uprawniony w szczególności
do wydania i przyjęcia pojazdu.
2. Numer sprawy ( dot. wynajmu na zlecenie TU) ……………………………………………………………………………
3. Najemca ……………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy :……………………PESEL………………………………… Nr prawa jazdy………………………...
Seria i nr dowodu osobistego …………………wydany przez………………………………………….……….…………..
Najemca prowadzący działalność pod nazwą: …………………………..………………………………….. nr. KRS lub
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ………….…………..…..……
4. Najemca oświadcza, że nie * jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ……………………… upoważniając
Wynajmującego do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu.
5. Wszelka korespondencje miedzy stronami ze skutkiem doręczenia będzie dokonywana na adres:
Wynajmujący: Jamko AD 75-400 Koszalin ul. Piastowska 1
Najemca : ……………………………………………………………………………………………………………………
6. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy pojazd ……………………..……………… na warunkach określonych w
niniejszej umowie najmu oraz Ogólnych Warunkach Najmu Pojazdu.
7. Limit kilometrów …………………, ilość kilometrów przejechanych ponad limit………………………………………
8. Wyposażenie dodatkowe:………………………………………………………………………………………………….
9. Czas trwania umowy……………………………………………...…………………………………………………….…
10. Najemca ponosi koszty najmu samochodu w wysokości ………………… Po upływie terminu odbioru samochodu
Najemca ponosi koszty najmu w podwójnej wysokości zwykłej stawki ustalonej przez Wynajmującego.
11. Najemca wpłaca kaucję w wysokości …..………..PLN, która zostanie zwrócona w dniu zdana samochodu, chyba że
występują okoliczności, o których mowa w pkt 7 e-f Ogólnych warunków najmu samochodu W wypadku wystąpienia
tych okoliczności kaucja zostanie rozliczona w dniu całkowitej zapłaty odszkodowania przez Najemcę.
12. Samochód należy zwrócić w ustalonym terminie, czysty, z pełnym zbiornikiem paliwa do siedziby Wynajmującego przy
ulicy Piastowskiej 1 w Koszalinie.
13. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej zgodnie z pkt. 6 a-n Ogólnych warunków najmu samochodu ‘
14. Niezależnie od zastrzeżonych powyżej kar umownych Wynajmujący może dochodzić zapłaty odszkodowania na
zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższa karę umowną.
15. Uwagi dodatkowe :
a) Samochód może być eksploatowany tylko na terenie Polski
b) W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
c) Ogólne warunki Najmu Pojazdu i protokół Zdawczo Odbiorczy stanowią integralną część niniejszej umowy.
16. Najemca oświadcza ,że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Najmu Pojazdu i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

…..………………….....…..
Podpis Wynajmującego
Pojazd oddano dnia ………………………….……

………………………....…..
Podpis Wynajmującego

……………………..
Podpis Najemcy
o godzinie ………………………

………………………
Podpis Najemcy

