
UMOWA NAJMU SAMOCHODU

(“Umowa Najmu”)

zawarta w dniu [data zawarcia umowy] roku pomiędzy:

Najemca Wynajmujący

Appjobs Fleet sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach (40-008), ul. Warszawska 40/2A,
wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000978633, NIP: 9542842071, REGON:
522388980], o kapitale zakładowym
w wysokości 5.000,00 złotych

Imię [_]

Nazwisko [_]

Firma [_]

NIP [_]

PESEL [_]

Adres [_]

Numer rachunku
bankowego

[_]

Nr telefonu [_]

Jeśli piszemy w formie „my” (Nasze, Nasz) –
mamy na myśli Najemcę. Dotyczy to również
zdań, gdy używamy słów takich jak np.
„płacimy”, „zobowiązujemy się”.

Jeśli piszemy w formie „Ty” (Ciebie, Ci, Twój, itp.) – mamy na
myśli Wynajmującego. Dotyczy to również zdań, gdy używamy
słów takich jak np. „zobowiązujesz się”, „możesz”.

PREAMBUŁA

W związku z tym, że:
- Na podstawie umowy o świadczenie usług przewozu (“Umowa”,) świadczysz na naszą rzecz usługi określone

w Umowie, które wykonujesz przy użyciu Pojazdu;
- Chcemy uregulować zasady, na jakich wynajmujemy od Ciebie pojazd w celu świadczenia przez Ciebie usług

przewozu zgodnie z Umową;
Zawarliśmy umowę o następującej treści:

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Na podstawie tej Umowy Najmu Ty wynajmujesz nam pojazd szczegółowo określony w tabeli poniżej
(“Pojazd”), a my zobowiązujemy się do uiszczania z tego tytułu na Twoją rzecz opłaty (“Czynszu Najmu”).

Dane Pojazdu

Marka

Model

Numer rejestracyjny

VIN

Rocznik



Data ważności OC

Data ważności przeglądu

2. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA

2.1. Zarówno my jak i Ty oświadczamy, że w dniu zawarcia Umowy Najmu nie istnieją żadne przeszkody prawne i
faktyczne, które uniemożliwiałyby Tobie lub nam zawarcie i wykonanie Umowy Najmu.

2.2. Oświadczasz, że:

2.2.1. posiadasz pełne prawo do dysponowania Pojazdem i korzystania z niego w celu wykonywania Umowy
oraz Umowy Najmu;

2.2.2. Pojazd jest zarejestrowany na terytorium Polski - o ile obowiązek takiej rejestracji wynika z przepisów
obowiązującego prawa;

2.2.3. Pojazd jest dopuszczony do ruchu na terytorium Polski oraz posiada ważny przegląd techniczny - o ile
taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa;

2.2.4. Pojazd posiada ochronę ubezpieczeniową wystarczającą do świadczenia Usług, w tym posiada ważne
i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków
obejmujące komercyjne użytkowanie Pojazdu - o ile taki obowiązek wynika z przepisów
obowiązującego prawa.

3. CZYNSZ NAJMU I POZOSTAŁE KOSZTY

3.1. Z tytułu najmu Pojazdu będziemy płacić na Twoją rzecz Czynsz Najmu na zasadach i w sposób określony w
Ogólnych Zasadach Współpracy z Appjobs.

3.2. Ze względu na specyfikę użytkowania a także wiek przedmiotu najmu, wysokość tygodniowego Czynszu
Najmu została ustalona przez Strony na podstawie stopnia oraz zakresu eksploatacji pojazdu.

3.3. Czynsz Najmu będzie wypłacany Ci na rachunek bankowy wskazany na pierwszej stronie Umowy Najmu w
terminie 7 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego określonego w Umowie.

3.4. Zobowiązujesz się, że rachunek wskazany na fakturze będzie rachunkiem widniejącym na tzw. białej liście
podatników VAT - o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jesteś zobowiązany do wpisu na tę listę.

4. OBOWIĄZKI NAJEMCY

4.1. Zobowiązujemy się do nieoddawania Pojazdu w podnajem lub do bezpłatnego użytkowania osobom trzecim
bez zgody Wynajmującego.

5. OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

5.1. Zobowiązujesz się:

5.1.1. ponosić wszystkie koszty wynikające z korzystania z Pojazdu, np. koszty przeglądów technicznych i
napraw, paliwa, ubezpieczenia i utrzymania, a także wszelkie podatki należne w związku z tym
pojazdem

5.1.2. utrzymywać Pojazd w stanie zdatnym do jego użytkowania;
5.1.3. nie ingerować w jakikolwiek sposób w Pojazd oraz nie modyfikować go w jakikolwiek sposób bez naszej

zgody;
5.1.4. współpracować z nami w trakcie realizacji Umowy Najmu, w tym dostarczać nam wszelkie rozsądnie

wymagane informacje i dane, niezbędne do realizacji Umowy Najmu.



6. CZAS TRWANIA UMOWY NAJMU

6.1. Umowa Najmu zostaje między nami zawarta na czas obowiązywania Umowy. Wypowiedzenie lub wygaśnięcie
Umowy skutkuje automatycznym wypowiedzeniem lub wygaśnięciem Umowy Najmu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Możemy przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy Najmu na rzecz swoich następców prawnych w
dowolnym momencie jej obowiązywania, bez konieczności uzyskania Twojej zgody.

7.2. Umowa Najmu zastępuje wszelkie istniejące dotychczas między nami a Tobą umowy i porozumienia,
niezależnie od formy ich zawarcia, w zakresie nią objętym.

7.3. Nieważność lub niemożność dochodzenia wykonania któregokolwiek z postanowień Umowy Najmu nie będzie
miała wpływu na ważność czy możność dochodzenia wykonania pozostałych postanowień Umowy Najmu.
Zarówno my jak i Ty uczynimy wszystko, co możliwe, aby osiągnąć lub wywołać w sposób zgodny z prawem te
same cele lub skutki gospodarcze, które miały być osiągnięte lub wywołane przez postanowienie dotknięte
nieważnością lub niemożnością dochodzenia jego wykonania.

7.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową Najmu będą rozwiązywane polubownie w
drodze negocjacji. W przypadku gdy negocjacje nie zostaną przeprowadzone lub nie przyniosą
spodziewanych rezultatów w terminie 30 dni od dnia udokumentowanego poinformowania drugiej Ciebie lub
odpowiednio nas o zaistnieniu sporu, dana Ty lub my mamy prawo skierować spór do rozstrzygnięcia do sądu
właściwego ze względu na naszą siedzibę.

7.5. Zmiany lub wypowiedzenie Umowy Najmu wymagają pod rygorem nieważności formy dokumentowej.

7.6. Wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w odpowiednich częściach Umowy
Najmu. Tytuły poszczególnych punktów nie służą do interpretacji Umowy Najmu.

_____________________________________ ______________________________________

W imieniu Najemcy

Marek Szulik

Członek Zarządu

Wynajmujący

[imię i nazwisko]


