
UMOWA                           

 
zawarta w dniu …………………….. we Wrocławiu, pomiędzy: 

Speedrental24 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Andrzeja Kmicica 56, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem  0000881968, REGON 388087990, NIP 894-316-35-24 zwaną dalej WYNAJMUJĄCYM, a 

Panem/Panią ................................................................................tel ..................................................mail ……………….…………………………………… 
zamieszkałym ........................................................................................................................................ 
legitymującym się D.O. nr ........................................................................PESEL ……………….............................................. 
posiadającym prawo jazdy nr ...............................................................  zwanym dalej NAJEMCĄ, 
o następującej treści: 

§ 1 
WYNAJMUJĄCY oświadcza, że posiada prawa do samochodu osobowego marki ………………………………………………..………..,  
 
model …..…………………………. o numerze rejestracyjnym ………………………………………, polisa nr …………………………….…………... 

§ 2 
1. WYNAJMUJĄCY w dniu .................................. wypożycza NAJEMCY samochód wskazany w § 1 na okres ………........... dób. 
2. Okres wypożyczenia może ulec zmianie w przypadku wyrażenia na to pisemnej zgody przez WYNAJMUJĄCEGO. Przez pisemną zgodę 

uważa się również korespondencję e-mail. 
3. W chwili wypożyczenia samochodu sporządzony zostanie protokół przekazania, a w chwili zwrotu protokół zdania samochodu.  

W protokole wskazany zostanie stan samochodu (brak uszkodzeń lub wskazanie jakie istnieją) oraz stan licznika jak również godzinę 
przekazania i godzinę zdania samochodu. 

4. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód w takim stanie w jakim go wynajął, w przypadku zwrotu samochodu brudnego 
naliczona zostaje opłata 35 zł. 

5. Samochodem może kierować wyłącznie Najemca wskazany w niniejszej Umowie. 
6. Samochód wypożyczony zostanie z pełnym zbiornikiem paliwa i musi być zdany z pełnym bakiem. Koszt paliwa podczas wynajmu 

pokrywa Najemca. 
7.  W chwili odbioru samochodu NAJEMCA wpłaci wynajmującemu kaucję w kwocie ……….……………  zł. 

§ 3 
1. Za wypożyczenie samochodu wskazanego w § 1 NAJEMCA zapłaci WYNAJMUJĄCEMU kwotę …………….……. zł brutto za jedną dobę 

wynajmu. Płatność zostanie uregulowana przed wydaniem pojazdu kartą, gotówką, przelewem (skreślić) 
2. Każda rozpoczęta doba wynajmu będzie liczona jak cała doba. Godzina przekazania samochodu wskazana zostanie w protokole, 

 o którym mowa w § 2 ust. 3. 
3. WYNAJMUJĄCY w chwili zdawania samochodu przedłoży NAJEMCY fakturę. 
4. W chwili regulowania należności rozliczona zostanie kaucja, o której mowa w § 2 ust. 7 niniejszej Umowy. 

§ 4 
1. NAJEMCA zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia WYNAJMUJĄCEGO o zdarzeniach dotyczących samochodu 

(kolizja, kradzież itp.). W samochodzie obowiązuje BEZWGLĘDNY ZAKAZ PALENIA POD KARĄ 500 zł 
2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy NAJEMCA winien kontaktować się z Biurem tel kom. 537 322 700 
3. Opcje dodatkowe, dopłaty oraz promocje: 

a) Limit km dla wynajmu na okres krótszy niż 2 dni 250 km, powyżej dopłata 10 zł za każde rozpoczęte 100 km 
b) Wydanie / zwrot pojazdu na terenie Wrocławia: 

a. 0 zł w godzinach od 5.00 do 23.00, 
b. 35 zł za każdą czynność w godzinach od 23.00  do 5.00   

c) Opcje ubezpieczeń (zaznaczyć właściwe): 
□ Podstawowa ochrona – udział własny w szkodzie 2000 zł, brak assistance – O zł  
□ Optymalne ochrona – udział własny w szkodzie 300 zł + assistance – 20 zł za dzień 
□ Maksymalna ochrona –  brak udziału własnego w szkodzie + assistance  – 40 zł za dzień 

d) Możliwość zwrotu brudnego pojazdu – 35 zł  TAK □ / NIE □   
e) Kierowca poniżej 25 roku życia lub posiadający prawo jazdy krócej niż 1 rok – 20 zł za dzień TAK □ / NIE □ 
f) Dodatkowy kierowca – 20 zł za każdego dodatkowego kierowcę za każdy dzień 

1. …………………………………………….. 
2. ……………………………………………… 
3. …………………………………………….. 

g) Wyjazd za granice (tylko państwa UE oraz państwa partnerskie) 20 zł za dzień TAK □ / NIE □ 
§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy KC. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swej ważności  wymagają zachowania formy pisemnej. 
3. Protokół przekazania/zdania samochodu stanowi integralną cześć Umowy. Regulamin stanowi integralną część Umowy. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień 
niniejszej Umowy, podanie danych jest dobrowolne, zostałem poinformowany o prawie do dostępu do tych danych, możliwości ich 
poprawiania oraz usuwania. Administratorem danych jest Aura Invest Sp. z o.o. 

   
 
 
...........................................................    ........................................................... 

 NAJEMCA       WYNAJMUJĄCY  

 


