Umowa najmu – wypożyczenia pojazdu typu „Quad”
nr ____________ / ____________
zawarta w Krągach w dniu ______________________ pomiędzy:
Andrzejem Zabielskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FUPH „Jędruś”
Andrzej Zabielski z siedzibą w Krągach (Krągi 4A), NIP 673-160-33-02, zwanego w dalszej
części umowy „Wynajmującym”
a
_______________________________________________________________________
zamieszkałym/ą w ___________________, nr dowodu osobistego: _________________
PESEL:___________________________________, nr prawa jazdy: ________________
telefon: _____________________________, zwanym/ą w dalszej części „Najemcą”.

Przedmiotem umowy jest pojazd czterokołowy typu „Quad” o numerze rejestracyjnym:
_______________.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia: _______________ godz.: _________
do dnia: __________ godz.: _________. Najemca pokrywa z góry koszty wynajmu w
wysokości: __________________________________.
Na poczet ewentualnych kosztów naprawy Najemca wpłaca z góry kaucję w wysokości
_________________ . Kaucja zostaje zwrócona bezzwłocznie po zdaniu sprawnego
nieuszkodzonego pojazdu.
I. Obowiązki/oświadczenia Najemcy:
1. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym, instrukcją obsługi i
zasadami użytkowania pojazdu typu „Quad”;
2. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu pojazdu typu „Quad” Najemca zobowiązany
jest niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu;
3. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd typu „Quad” w stanie i wyposażeniu
istniejącym w chwili wypożyczenia;
4. Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w stanie nieuszkodzonym z
kompletnym wyposażeniem. W przeciwnym wypadku zostanie obciążony kosztem
ewentualnych napraw, wyczyszczenia pojazdu zgodnie z aktualnie obowiązującymi
cenami.
5. Najemca przyjmuje na siebie pełną materialną odpowiedzialność w przypadku
uszkodzenia pojazdu z przyczyn lezących po stronie Najemcy. Odpowiedzialność ta
obejmuje również szkody nieobjęte ubezpieczeniem OC. Za szkodę powstałą z
własnej winy użytkownik jest obciążony kwotą udziału własnego. Najemca zostanie
obciążony pełnymi kosztami naprawy, które nieodwołalnie zgadza się pokryć w
całości.
6. Za uszkodzenia wynikające z użycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem
(pojazdy te są przeznaczone do jazdy turystycznej, nie wyczynowej - skoki,
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brodzenie w wodzie, oraz błocie o głębokości powyżej 20cm są zabronione), oraz
przekraczające normalny stan zużycia m.in. brakujące lub podmienione części, oraz
za zniszczenia i szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i eksploatacją,
Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami napraw i części według cen
autoryzowanego dealera (uszkodzenia lusterek bocznych, lamp, podwozia pojazdu
silnika, skrzyni biegów, a także uszkodzenia wnętrza pojazdu nie są objęte
ubezpieczeniem i są w całości usuwane na koszt Najemcy, a w szczególności koszt
wymiany lub naprawy uszkodzonego ogumienia oraz felg).
7. Wynajęty Najemcy pojazd nie może być używany: do przewozu osób lub rzeczy w
formie podnajmu, do holowania innych pojazdów, do przewozu rzeczy mogących
uszkodzić pojazd lub przekraczających jego nośność, w wyścigach, rajdach lub
zawodach sportowych, wbrew przepisom celnym, drogowym i innym, oraz poza
granicami RP, bez pisemnej zgody Wynajmującego.
8. W razie awarii technicznej pojazdu typu „Quad”, Najemca zobowiązany jest do jego
zabezpieczenia oraz niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o stanie i
miejscu jego pobytu.
9. Najemca powinien posiadać prawo jazdy do prowadzenia samochodu (Kat. B lub
B1). Wiek i prawo jazdy nie jest wymagane dla pasażera.
10. Osoby niepełnoletnie mogą wypożyczyć pojazd tylko w obecności rodziców, lub
pełnoprawnych opiekunów i na ich pełną odpowiedzialność.
11. Najemca powinien posiadać dowód osobisty, jako dokument na potwierdzenie
tożsamości.
12. Najemca zobowiązany jest do absolutnego powstrzymania się od spożywania
alkoholu lub innych podobnie działających środków przed lub w czasie jazdy
pojazdem.
13. Jednym pojazdem mogą jechać maksymalnie dwie osoby. Za bezpieczeństwo i
ewentualne uszkodzenia (wypadek, kolizja, zatopienie, zalanie), jak również za
wszelkie ewentualne urazy kierowcy i pasażera spowodowane przez nie
dostosowanie się do Kodeksu Drogowego, Prawa Karnego i Prawa Cywilnego oraz
innych obowiązujących przepisów prawa pełną odpowiedzialność (materialną i
prawną) ponosi kierowca (Najemca).
14. Przed jazdą każdy prowadzący pojazd, oraz pasażer jest zobowiązany do założenia
kasku ochronnego zgodnie z jego przeznaczeniem.
15. Pojazdem może kierować wyłącznie osoba wymieniona w umowie najmu i
posiadająca stosowne uprawnienia oraz doświadczenie.
16. Najemcy nie wolno pozostawiać w pojeździe kluczyków pojazdu.
17. W przypadku utraty pojazdu z kompletem kluczyków, oraz udziału w kolizji pod
wpływem alkoholu, narkotyków, leków halucynogennych lub innych środków
odurzających, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową, oraz prawną za
utracony lub zniszczony pojazd.
18. Jeżeli pojazd ulegnie wypadkowi z winy Najemcy, nastąpi zawiniona utrata pojazdu,
dokumentów lub z innych powodów pojazd nie zostanie zwrócony w ustalonym w
umowie terminie, Najemca jest zobowiązany pokryć wszystkie wynikłe w tej sytuacji
koszty.
19. Najemca wynajmuje pojazd na własną odpowiedzialność i ryzyko.
20. Najemca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za pasażera oraz, że w razie
poniesienia uszczerbku na zdrowiu przez Najemcę i/lub pasażera nie będzie
domagał się odszkodowania i/lub zadośćuczynienia od Wynajmującego, ani rościł
żadnych pretensji.
21. Wszelkie szkody zdrowotne swoje jak i osób trzecich z tytułu wypożyczenia i
użytkowania pojazdu typu „Quad” pokrywa Najemca.
22. Najemca obowiązany jest dodatkowo do zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar
wynikających z naruszenia przepisów prawa oraz opłat związanym z bieżącym
wykorzystaniem (opłaty parkingowe, przejazdowe itp.)
II. Obowiązki/oświadczenia Wynajmującego:
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1. Wynajmujący oświadcza, iż pojazd typu „Quad” jest sprawny technicznie, co
potwierdza Najemca składając podpis pod umową;
2. Wszystkie pojazdy posiadają ubezpieczenie OC;
III. Najemca zgadza się na podanie swoich danych osobowych włącznie z okazaniem
dowodu osobistego oraz prawa jazdy celem weryfikacji.
IV. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
V. Koszty podstawowych części których równowartość w razie uszkodzenia pokrywa
Najemca:
1. Kufer: 1000 zł
2. Utrata/zagubienie kluczyków: 800 zł
3. Lusterko: 100 zł
4. Obudowa przód: 700 zł
5. Obudowa tył: 900 zł
6. Reflektor: 400zł
7. Kierownica: 350zł
VI. Wszelkie oświadczenia podpisane wraz z umową stanowią jej integralną część.
VII. Pouczenia:
Uwaga!!! Kategoryczny zakaz wrzucania biegu podczas jazdy pojazdu i na
wysokich obrotach, uszkodzenie pojazdu skutkuje pokryciem kosztów naprawy i
części przez Najemcę.
Uwaga. Zabrania się celowego wprowadzania pojazdu w poślizg (jazda bokiem).

Deklaracja i podpis Najemcy
……………………………
……………………………

Podpis Wynajmującego
……………………………….
……………………………….
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