
     UMOWA NAJMU MOTOCYKLA  

zawarta w Ząbkach w dniu ..................................... pomiędzy firmą Motoexpert  reprezentowaną przez Elżbietę Smoter  z siedzibą w Ząbkach (05-

091) przy ulicy Wesoła 10, NIP 735-168-44-76, regon 367024810,  zwaną dalej „Wynajmującym”  

a  

................................................................  zamieszkującym w ............................................. przy ulicy ..................... .................................................. 

legitymującym się dowodem osobistym o serii i numerze ......................................., posiadającym numer PESEL ..... ............................ oraz numer 

NIP ................................................. , zwany dalej „Najemcą”  

 

Wynajmujący i Najemca zwani są łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną” . 

 
      PRZEDMIOT UMOWY  

       § 1  

1. Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do motocykla marki ........................ model ..................... wyprodukowany w ...................... 

roku o numerze VIN..................................., numerze rejestracyjnym ...................... zwanym w dalszej części umowy „pojazdem”.  

2. Wynajmujący oświadcza ponadto, że pojazd, o której mowa w § 1 pkt 1 Umowy jest w dobrym stanie technicznym.  

       § 2  

1. Wynajmujący oddaje do używania pojazd o którym mowa w § 1 pkt 1 umowy, a Najemca pojazd ten przyjmuje w najem.  

2. Wraz z pojazdem Wynajmujący przekaże najemcy wyposażenie dodatkowe w postaci  

...................................................................................................................................... ................................................................................................, a 

także udzieli Najemcy ustnych informacji, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z przedmiotu najmu.  

       § 3  

1. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu, o którym mowa w § 1 pkt 1 umowy i, że nie wnosi wobec niego 

zastrzeżeń.  

2. Wydanie przedmiotu najmu Najemcy nastąpi w dniu podpisania niniejszej umowy, w tym dniu zostanie sporządzony także protokół przekazania 

zawierający szczegółowy opis przedmiotu najmu z uwzględnieniem jego aktualnego stanu technicznego.  

       § 4  

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ...................... do dnia ................  
      CZYNSZ I INNE OBCIĄŻENIA  

       § 5  

1. Najemca najpóźniej w chwili zawarcia umowy zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz w kwocie……………………zł oraz kaucję w 

kwocie ............................... zł.  

2. Najemcę obciążają wszelkie wydatki związane z eksploatacją i korzystaniem z przedmiotu najmu.  

3. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu oraz innych opłat obciążających najemcę naliczane będą kary. 
     UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI NAJEMCY  

       § 6  

1. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, z umową oraz Regulaminem najmu pojazdów.  

2. Najemca zobowiązuje się do dokonywania bieżących drobnych napraw przedmiotu najmu na swój koszt, celem zachowania przedmiotu najmu w 

stanie niepogorszonym.  

3. Najemca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo z 

Wynajmującym.  

4. Bez zgody Wynajmującego Najemca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu najmu.  
     UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO  

       § 7  

1. Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy przedmiot najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie 

przez cały czas trwania umowy.  

2. Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad przedmiotu najmu, jeżeli wady te uniemożliwiają korzystanie z 

przedmiotu najmu zgodnie z umową.  
      ROZWIĄZANIE UMOWY  

                                                                                                             § 8   
1. Wynajmującemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku:  

- oddania przedmiotu najmu w podnajem, albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody wynajmującego, - używania przedmiotu najmu 

w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem.  

2. W razie rozwiązania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.  

3. Podstawą ustalenia stanu technicznego przedmiotu najmu po rozwiązaniu umowy będzie protokół zdawczo - odbiorczy sporządzony i podpisany 

przez obie strony niezwłocznie po wydaniu przedmiotu najmu.           
      POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

       § 9  

1. Integralną część Umowy stanowi Regulamin Wynajmu Motocykli oraz Cennik Wynajmującego, których odpisy doręczono Najemcy wraz z 

niniejszą Umową.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i dokonywane będą w formie aneksów do niniejszej umowy, 

za wyjątkiem sytuacji określonych w Regulaminie najmu pojazdów.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, Regulaminu najmu pojazdów oraz Cenniku Wynajmującego zastosowanie 

mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Najemcy i jednym dla Wynajmującego.  

Załączniki do Umowy:  

1.Regulamin najmu pojazdu,  

2.Cennik Wynajmującego. 

3.Protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu 

 

Oświadczam, ze zapoznałem się z treścią umowy. 

 

 

…………………………………….      ………………………………….. 
 NAJEMCA                                                                             WYNAJMUJĄCY  

 


