
UMOWA NAJMU MOTOCYKLA

Umowa została zawarta w dniu ................................... w Katowicach, pomiędzy:

Wynajmujący:
Ap-Moto Artur Pabis ul. Kalinowa 31 40-750 Katowice NIP: 954 256 20 87 Regon: 241821865

a
Biorący  w  najem:(2  dokumenty  tożsamości  ze  zdjęciem  –  w  tym  prawo  jazdy,  karta  debetowa  lub
kredytowa)
Imię:.................................Nazwisko:….........................................
Nr PESEL: ….......................................... nr NIP: …..........................
Adres:…............................................................Kod pocztowy…...........................
Miasto: …............................................
Numer i seria dowodu osobistego: …............................................. 
Wydany przez: ….........................................................
Numer prawo jazdy: …........................................... Kategoria prawo jazdy: …..........................
Wydane przez: …..................................................
Telefon kontaktowy:..............................................
Pojazd:
Marka: ….......................................................... Nr rejestracyjny : …........................
Nr ramy: …....................…..........................
 Nr polisy ubezpieczeniowej: ….........................…...
Nr dowodu rejestracyjnego: ….......................... Badania techniczne ważne do:…..........................
Stan licznika w dniu wydania pojazdu: ….......................... km
Stan paliwa w dniu wydania pojazdu: …..........................
Stan wydawanego pojazdu: ….........................................

Uwagi:

§ 1

1.Motocykl  zostaje  wynajęty  na  okres  od  dnia…........................godz.  …..........  ..do  dnia

….............................godz.....….........

2.Czynsz  z  tytułu  najmu  wynosi  …................  zł,  słownie:  …................…................…................

…................…................zł i jest płatny z góry na podstawie Faktury VAT lub paragonu

3.Jeżeli Biorący w najem chce przedłużyć użytkowanie motocykla, będącego przedmiotem niniejszej

umowy, ma obowiązek zawiadomić o tym Wynajmującego 24 godziny przed upływem terminu i

uzyskać pisemną zgodę Wynajmującego.  Za przedłużenie Umowy Najmu obowiązują stawki jak

przy zawarciu Umowy Najmu.

4.Przekroczenie 1 godziny po upływie czasu, na jaki motocykl został wynajęty – bez posiadanej

pisemnej zgody Wynajmującego powoduje naliczenie kary umownej w wysokości 200,00 zł za dobę.

5.Biorący w najem dokonuje zwrotu motocykla do miejsca, w którym został pobrany tj. do siedziby

Wynajmującego :



Ul. Kalinowa 31,40-750 Katowice. W przypadku nie dokonania zwrotu motocykla w ustalonym terminie
bez  dokonania  uzgodnień,  o  których  mowa  w  §  1  punkt  3  –  Wynajmujący powiadamia  Policję  o
przywłaszczeniu motocykla.

6.Za  oddanie  motocykla  z  nie  uzupełnionym  stanem  paliwa  „do  pełna”  Najemca  zapłaci

Wynajmującemu należność za paliwo oraz opłatę w wysokości 50zł

§ 2

1.Wynajmujący  nie  wyraża  zgody  na  przekraczanie  granic  Polski  motocyklem  stanowiącym

przedmiot niniejszej umowy, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie.

2.Biorący w najem nie może podnajmować motocykla będącego przedmiotem niniejszej  umowy

osobom trzecim. Taka sytuacja stanowi rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy.

3.Kierowcą motocykla może być tylko osoba wskazana w umowie najmu.

§ 3
Zobowiązuje się Biorącego w najem do pozostawiania motocykla w miejscach strzeżonych zawsze, gdy jest
to możliwe. Za miejsce strzeżone uważa się:

•garaż  zamknięty  na  co  najmniej  dwa  zamki  wielozastawkowe  lub  dwie  kłódki

wielozastawkowe, lub zamknięty garaż wyposażony w homologowany system zamykania

elektrycznego;

•wydzielony ogrodzeniem teren, pozostający pod całodobowym dozorem Ubezpieczonego

lub osób zajmujących się zarobkowo ochroną mienia.

§ 4

1.W razie  wypadku  lub  kolizji  Biorący  w  najem zobowiązany jest  do  zawiadomienia  Policji  i

dopilnowania  sporządzenia  przez  Policję  notatki  urzędowej  na  tę  okoliczność  oraz  dostarczenia

raportu Policji na tę okoliczność do siedziby Wynajmującego.

2.Po  dokonaniu  czynności  opisanych  w  par.4  punkt  1  zobowiązuje  się  Biorącego  w  najem do

niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o zaistniałej sytuacji oraz dostarczenia motocykla do

siedziby Wynajmującego.

3.Nie upoważnia się Biorącego w najem do podejmowania decyzji w sprawie jakiejkolwiek naprawy

uszkodzonego motocykla stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

4.Jeżeli  w okresie najmu motocykla stanowiącego przedmiot niniejszej umowy wystąpiły szkody

mechaniczne, za które firma ubezpieczeniowa nie ponosi odpowiedzialności z uwagi na ich rodzaj

np. uszkodzenia tapicerki,  trwałe zabrudzenia, uszkodzenie skrzyni  biegów z winy użytkującego,

opon, lusterek itp.- koszty powstałe w tej sytuacji pokrywa Biorący w najem.

5.Jeżeli w okresie najmu dojdzie do uszkodzenia pojazdu przez biorącego w najem spowodowanego

przez biorącego w najem bez udziału osób trzecich kaucja jest bezwzględnie zatrzymywana.

6.W przypadku szkody całkowity koszt naprawy pokrywa Biorący w najem.

7.W przypadkach, wyłączających odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego, stosownie do

postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody ponosi

Biorący w najem, który przez podpisanie tej umowy zobowiązuje się do zapłacenia równowartości

powstałej szkody.
Opisana sytuacja dotyczy w szczególności:

1.Jawnych zaniedbań;

2.Celowego działania;

3.Pozostawienia przy motocyklu kluczyków lub dokumentów;



4.Prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających

środków;

5.Prowadzenia motocykla przez osoby nie posiadające wymaganych prawem uprawnień do

kierowania pojazdem;

6.Ucieczki z miejsca wypadku;

7.Użycia motocykla niezgodnie z przeznaczeniem.

8.Biorący  w  najem  zobowiązuje  się  w  przypadku  utraty  dokumentów,  kluczyka  niezwłocznie

zawiadomić Wynajmującego i zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą. W przypadku kradzieży oraz w

okolicznościach  nasuwających  przypuszczenie,  że  popełniono  przestępstwo  Biorący  w  najem

zobowiązany jest także niezwłocznie powiadomić policję.

§ 5
1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia przez Biorącego w najem przepisów o ruchu
drogowym, opłat za parkowanie itp. i  nałożonych na Niego w związku z tym kar w czasie użytkowania
pojazdu.
2. Biorący w najem wyraża zgodę na pokrycie opłat dodatkowych nie wymienionych w § 6 pkt. 1 niniejszej
Umowy mających związek z naruszeniem przez Biorącego w Najem przepisów o parkowaniu,  o  ruchu
drogowym i innych.

§ 6
1.  Postanowienia  niniejszej  Umowy  mogą  być  indywidualnie  negocjowane,  a  każda  zmiana
postanowień niniejszej  Umowy zaakceptowana  przez  strony Umowy -  wymaga  formy pisemnej  w
postaci Aneksu.

2.Regulamin  Wynajmu  motocykla  obowiązujący  u  Wynajmującego  stanowi  Załącznik  nr  1  do

niniejszej umowy i stanowi jej integralna część. Biorący w najem oświadcza, że otrzymał 1 egz.

regulaminu przed zawarciem Umowy najmu, zapoznał się z jego treścią, akceptuje go i zobowiązuje

się do jego stosowania.

§ 7

1.W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy

Kodeksu Cywilnego.

2.Do rozpoznania  sporów związanych z  zawarciem i/lub  wykonywaniem postanowień niniejszej

umowy  wyłącznie  właściwy  miejscowo  jest  sąd  według  miejsca  zamieszkania/siedziby  strony

pozwanej.

3.Postanowienia niniejszej Umowy zostały ustalone indywidualnie.

4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

_____________________________                                                     _____________________________
Czytelny Podpis Biorącego w najem                                                       Czytelny Podpis Wynajmującego



Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych

Na  podstawie  ustawy  z  dnia  29.08.1997  „o  ochronie  danych  osobowych”  uprzejmie  informujemy,  że
Pani/Pana dane osobowe będą umieszczone w naszym zbiorze danych w celach marketingowych i statystyki
handlowej i nie będą udostępniane osobom trzecim.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmieniania, uzupełniania lub
usuwania.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Ap-Moto
siedzibą w Katowicach, w wyżej wymienionym celu.

Katowice, dnia ……………….…… ………..………………….……………………Czytelny podpis
________________
*niepotrzebne skreślić


