
 

 

 
UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 

 
Numer umowy  
Zawarta w  
Dnia  

 
Pomiędzy Wynajmującym: 

Firma: FleetBook Sp. z o.o. 
Adres: Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa 
Tel. / fax  (+48) 796 702 702 / (+48) 22 452 51 61 E-mail / www. biuro@fleetbook.pl/ www.fleetbook.pl 
NIP  522-29-98-071 REGON  146208836 
Bank  Raiffeisen Bank Nr rachunku bankowego 63 1750 0009 0000 0000 2058 3428 
Reprezentowanym przez:  

  
i Najemcą:  

Imię i nazwisko:  
Adres:  
Prawo jazdy  E-mail / www.  
Dowód osobisty/Paszport 
osobasosobisty/paszport 

 Tel. komórkowy  
 

pojazdu o następujących danych i na następujących warunkach 
Marka / Model / Moc [km]  Nr rejestracyjny  
Kolor   Nr VIN/ nr silnika   
Lokalizacja   Nr zamówienia  
Benzyna / Olej napędowy / Gaz  Częstość przeglądów: 
Okres najmu (daty i godziny): Stawka najmu dzienna netto [PLN]: 
Długość najmu: Kaucja / blokada karty [PLN]: 
Limit [km]: Dopłata za przekroczenie limitu [PLN/km]: 
Opłaty dodatkowe netto [PLN]: Opłata za zniesienie udziału własnego [PLN]: 
Uwagi:  

 
który b ędzie kierowany przez Najemcę1 i  

Imię i nazwisko:   
Adres:  
E-mail  Tel. komórkowy  
Prawo jazdy  Dowód osobisty/Paszport  
 
 
Dodatkowe oświadczenia  
1. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym ww. pojazdu i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń oraz że zwróci pojazd w stanie niepogorszonym, czysty i z taką samą 

ilością paliwa jak przy odbiorze pojazdu od Wynajmującego.  
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin Najmu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  Najemca oświadcza, że zna treść Regulaminu, akceptuje go  i wyraża zgodę na 

włączenie go do treści niniejszej umowy. 
3. Okresem rozliczeniowym dla czynszu jest doba, która rozpoczyna się od godziny wskazanej wyżej jako początek najmu. Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu za każdą 

następną rozpoczętą dobę przy uwzględnieniu tolerancji opóźnienia zwrotu pojazdu +/- 1 godz. Kierowcą pojazdu będzie Najemca lub osoba wskazana wyżej jako kierowca. Odbiór i 
zwrot pojazdu następuje na podstawie Protokołu Odbioru.  

4. Najemca oświadcza, że podane dane Najemcy są prawdziwe i że wyraża on zgodę na umieszczenie ich w bazie danych Wynajmującego, który będzie ich administratorem oraz na 
przetwarzanie ich także w celach marketingowych związanych z promocją usług, Najemcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich uzupełniania, 
poprawiania, uaktualnienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).  

5. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych 
oraz grzywien wymierzanych i nakładanych w oparciu o obowiązujące przepisy.   

6. W wypadku, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Wynajmujący zostałby obciążony ww. opłatami lub opłatami o podobnym charakterze i ww. opłaty uiściłby, Najemca zobowiązuje 
się na żądanie Wynajmującego zwrócić Wynajmującemu ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wezwania do ich zwrotu. 

7. Najemca niniejszym zwalnia Wynajmującego od wszelkich roszczeń, które osoby trzecie, organy, instytucje zgłaszają w związku z pojazdami z których korzysta Najemca i ich 
użytkowaniem. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody jakie mogą powstać w związku z najmem  czy korzystaniem z pojazdu, nawet gdy obciążają one 
Wynajmującego jako właściciela lub samoistnego posiadacza pojazdu i tym samym zwalnia z nich Wydzierżawiającego w myśl art. 392 k.c., 

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że inaczej wynika to z treści umowy.  
9. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego.  
10. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

  
  
 
 
 

 
 
 

 

            ________________________                                                                                       ________________________ 
          czytelny podpis Wynajmującego      czytelny podpis Najemcy 

 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić  



 

 

 

 

Najemca / Posiadacz karty kredytowej zabezpiecza transakcję najmu niżej określoną kartą kredytową i niniejszym wyraża zgodę na przeprowadzanie 
bez fizycznego udziału karty płatniczej przez wynajmującego transakcji przejęcia kwoty ustalonej kaucji w całości lub w części w przypadkach 
wskazanych w niniejszej umowie, Regulaminie Najmu, jak również do przeprowadzania operacji odnawiania autoryzacji kwoty ustalonej kaucji.  

 

Posiadacz karty   

Typ karty  

Numer karty   

Bank   

Ważna do   

 
 
 
 
_________________________ 

 
 
 

______________________ 
  podpis Posiadacza ww. karty                                                                     podpis Wynajmującego  
 

 


