Umowa wynajmu samochodu
zawarta w dniu ………………. w …………………
pomiędzy:

Euro – Team s. c Dariusz Cacko, Arkadiusz Rybak
Ul. Rozłogi 12A lok. 110, 01-310 Warszawa
REGON:146566530, NIP:PL5223004138
reprezentowaną przez:

Dariusz Cacko lub Arkadiusz Rybak
zwanym w dalszej części umowy Euro – Team s. c
a
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Legitymujący się:
………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy wynajmującym
o treści następującej:
DEFINICJE
UMOWA – niniejsza umowa zawarta przez strony
STRONY – właściciel i wynajmujący
POJAZD – pojazd samochodowy będący własnością Euro – Team s. c lub użytkowany przez niego na podstawie
umowy leasingu, najmu lub innych umów o podobnym charakterze.
§1
Euro – Team s. c oświadcza, że jest właścicielem pojazdu opisanego w § 2 pkt 1.
§2
1.

Przedmiotem umowy jest wynajem samochodu osobowego marki:
……………………………………………..
- VIN: ……………………………………..
- rok produkcji: ………………………….
- pojemność silnika: ……………………..
- numer rejestracyjny …………………...
- stan licznika: ……………… km

2.

Euro – Team s. c oświadcza, iż pojazd jest sprawny technicznie, bez uszkodzeń i posiada cechy stosowne ze względu na jego przeznaczenie, posiada
ważne ubezpieczenie OC i AC zawarte w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa S.A. w pełnym zakresie.
§3

1.
2.
3.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………………….do dnia …………………….
Wynajęcie pojazdu odbędzie się w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy, który stanowi załącznik nr 1 niniejszej umowy.
Samochód jest czysty z pełnym zbiornikiem paliwa i w takim stanie powinien być zwrócony (opłata za zwrot brudnego i niezatankowanego pojazdu wg
cennika).

§4
Wynajmujący zobowiązuje się do wpłacenia kaucji zwrotnej w wysokości ………….. PLN brutto w dniu odbioru samochodu od Euro – Team s. c
(0 PLN przy płatności kartą płatniczą/kredytową)
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§5
1.
2.
3.

Wynajem pojazdu, o którym mowa w § 3 jest odpłatny i wynosi ………… PLN brutto
Strony ustalają limit przebiegu, który wynosi ………….. km
W przypadku przekroczenia limitu dziennego kilometrów opłata wynosi ………….. PLN brutto/km.

4.

Płatność za wynajem samochodu nastąpi na podstawie druku KP (forma płatności-karta) wystawionej w dniu ………………………. Podczs zdania
samochodu Wynajmujący otrzyma fakturę VAT na całość wpłaconej kwoty.

5.

Faktura oprócz elementów standardowo wymaganych przez obowiązujące przepisy podatkowe, będzie zawierała co najmniej następujące dane:
a)

numer rejestracyjny Pojazdu, który był w wypożyczeniu

b)

okres wynajmu pojazdu
§6

1.
2.
3.

Nie przekazanie pojazdu w ustalonym terminie z winy wynajmującego powoduje naliczenie przez Euro – Team s. c kary umownej w wysokości 1,5
stawki dobowej brutto, za każdy dzień opóźnienia.
Stawka dobowa wynosi …………. PLN brutto.
Wynajmujący zapłaci karę przelewem na konto, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury od Euro – Team s. c.
§7
Wszystkie warunki wynajmu samochodu zostały zapisane w „REGULAMINIE UŻYTKOWANIA AUT W WYPOŻYCZALNI AD-RENT” należącej do
Euro-Team s.c., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, z którym Wynajmujący się zapoznał i akceptuje.
§8

1.

2.

Najemca potwierdza, że przekazane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na ich przechowywanie wraz z kopiami dokumentów
przez Wynajmującego, a także na ich przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). w celu realizacji Umowy, w celach podatkowych, rachunkowych, zabezpieczenia finansowego
transakcji oraz kontaktu z Najemcą. Dane przechowywane i przetwarzane są przez czas obowiązywania Umowy, a także po jej zakończeniu przez
okres wymagany przepisami obowiązującego prawa w celach podatkowych i rachunkowych oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń
wynikających z Umowy. W przypadku braku płatności lub przedstawienia fałszywych dokumentów, dane Najemcy mogą być przekazane do
Krajowego Rejestru Długów
Wszelkie zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
§9
Spory mogące powstać przy wykonaniu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przed Sądem właściwym dla siedziby Euro-Team s.c.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy obowiązującego prawa.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Właściciel

Wynajmujący
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