ŚRODA ŚLĄSKA
UMOWA WYPOŻYCZENIA PRZYCZEPY
ZAWARTA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ DNIA .....-……- 2017r. POMIĘDZY:
WYNAJMUJĄCY: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „BURDZY” RADOSŁAW BURDZY
55-300 ŚRODA ŚLĄSKA UL. BOYA ŻELEŃSKIEGO 2 NIP: 913-104-29-43
telefon: +48 664 129 129 oraz +48 513 620 620 zwany dalej WYNAJMUJĄCYM:
a NAJEMCĄ:
IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………………………….
ADRES:

………………………………………………………………………………………….

NR DOWODU OS. ………………………………PESEL ……………………………………………….
KONTAKT:

………………………………………………………………………………………….
ZWANY DLAEJ NAJEMCĄ.

PRZEDMIOTEN NAJMU JEST PRZYCZEPA:
1. NUMER REJ.: ……………………… NUMER VIN……………………………………………. ROK PROD. 2017
2. Wynajmujący wypożycza Najemcy do użytkowania przyczepę określoną w punkcie 1 na warunkach
określonych w niniejszej umowie.
3. Najemca upoważnia Wynajmującego do przekazania danych osobowych będących własnością
Najemcy organom państwowym oraz firmom ubezpieczeniowym na ich żądanie, w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy.
4. Najemca wypożycza przyczepę w pełni sprawną, gotową do jazdy, czystą i zobowiązany jest
do zwrotu jej w takim stanie. Dopłata za oddanie brudnej przyczepy: 100,00 zł brutto
5. Najemca zwraca przyczepę w terminie określonym umową . Faktura VAT zostanie wystawiona
przez Wynajmującego na żądanie Najemcy w dniu zakończenia usługi.
6. Najemca zobowiązuje się do zwrotu pełnej wartości za naprawy wynikłych z winy Najemcy
7. W przypadku kradzieży lub wypadku przyczepy Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego
skontaktowania się z Wynajmującym, powiadomienia Policji , uzyskania oświadczenia sprawcy, jeśli
kolizja nastąpiła z winy osób trzecich oraz zabezpieczenia przyczepy.
8. Najemca zobowiązuje się do użytkowania przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zadbania o
wynajętą przyczepę zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i użytkowania
wynajmowanych ruchomości.
9. W przypadku uszkodzenia przyczepy z winy Najemcy, Najemca zobowiązuje się do poniesienia
kosztów naprawy i przestoju na czas unieruchomienia.
10. Najemca może przedłużyć umowę pod numerami telefonu nr +48664129129, + 48513620620
jednak nie póżniej niż 2 godziny przed upływem terminu zwrotu
11. Opłata za wynajem przyczepy wynosi za 24 godziny : ………………….
12. W przypadku wynajmu długoterminowego strony ustalają opłatę za najem w wysokości …….za
dobę

WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA

