UMOWA NAJMU RZECZY RUCHOMEJ


zawarta w dniu ........................ w  .........................., pomiędzy:  
.........................................., zamieszkałym w ..............................  przy ul. ......................... nr ......, legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez  ..........................., nr ............................,
zwanym dalej Wynajmującym,

a

.........................................., zamieszkałym w ..............................  przy ul. ......................... nr ......, legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez  ..........................., nr ............................,
zwanym dalej Najemcą,
następującej treści:


§ 1

1. Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu prawo własności samochodu marki ............................, model ......................, numer silnika ................................, nr nadwozia ........................., zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w ......................................, numer dowodu rejestracyjnego ................................, zwanego dalej przedmiotem umowy.
2. Wynajmujący oddaje w używanie, a Najemca bierze w używanie przedmiot umowy.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na czas nie oznaczony.
2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę miesiąc naprzód.

§ 3

1. Najemca zobowiązany jest do używania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami eksploatacji tego typu pojazdów oraz w sposób zgodny z instrukcją użytkowania przedmiotu umowy.
2. W szczególności Najemca obowiązany jest zachować przedmiot umowy w czystości oraz w stanie zdatnym do użytku, wynikającym z jego przeznaczenia i prawidłowej eksploatacji.
3. Obowiązki, o których mowa w ust. 1-2, obejmują także:
1) dokonywanie drobnych napraw i przeglądów technicznych,
2) uzupełnianie płynów (olej silnikowy, płyn hamulcowy, olej przekładniowy, płyn do akumulatorów),
3) zakup właściwego paliwa (ET 98).
4. Czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, Najemca obowiązany jest zlecać autoryzowanym stacjom obsługi, wymienionym w karcie gwarancyjnej pojazdu.

§ 4

Najemca nie może oddać przedmiotu umowy do używania osobom trzecim na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. 
§ 5

Koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy – OC/AC/KR/NWW oraz okresowych przeglądów technicznych obciążają Wynajmującego.

§ 6

1. Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu czynsz w wysokości ................ (słownie: .................................................) złotych miesięcznie.
2. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do ............................ dnia  każdego miesiąca na rachunek bankowy Wynajmującego prowadzony przez Bank ............................................................, nr rach. ....................................................................................

§ 7

Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w wypadku:
1) używania przedmiotu umowy sprzecznie z jego przeznaczeniem lub postanowieniami niniejszej umowy;
2) zalegania z opłatą umówionego czynszu za dwa okresy płatności.

§ 8

1. Po ustaniu umowy Najemca obowiązany jest wydać Wynajmującemu przedmiot umowy w terminie .................................. dni od ustania umowy w stanie niepogorszonym nad użycie wynikające z prawidłowej, normalnej eksploatacji.
2. Zwrot następuje na podstawie podpisanego przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

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



..........................................	     ...........................................
              Wynajmujący                                                                     Najemca

