
U M O W A  N A J M U  
 

zawarta w dniu ……………..w Warszawie, pomiędzy: 
 

I.  Spółką pod firmą Carolina Fleet Management Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, kod 
pocztowy 01-242 przy Al. Prymasa Tysiąclecia 54, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000559619, Suma komandytowa: 50.000.00 PLN, NIP 527-27-37-361, REGON 361600170 reprezentowaną 
przez:  

Pana Tomasza Kutyłowskiego – pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji spółki na podstawie udzielonego 
przez Zarząd pełnomocnictwa.  
zwaną dalej „Wynajmującym” 

a 
II.     …………………..  , kod pocztowy ………………. przy ulicy ……………………………., numer NIP: ……………, 

REGON ……………………..KRS………………………. reprezentowaną przez: 
____________ – _____________ 

zwaną dalej „Najemcą” 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

o następującej treści: 
§ 1. 

1. Na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową” Wynajmujący oddaje Najemcy w najem krótkoterminowy na 
okres  od dnia ……………. do dnia ……………… samochód Toyota ………………. Nr rej …………… zwany dalej 
„Samochodem”, opisany szczegółowo w protokole przekazania, zwanym dalej „Protokółem Przekazania 
Samochodu”, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy Najmu. W przypadku nie zdania Samochodu w terminie 
wskazanym powyżej umowa zostaje przedłużona automatycznie na kolejny dzień.  

2. Samochód zostanie wydany Najemcy do używania oraz zwrócony Wynajmującemu po upływie okresu najmu, na 
podstawie Protokołu Przekazania Samochodu. 

§ 2. 
1.  Najemca z tytułu najmu Samochodu zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu za miesiąc w wysokości ………… zł  

powiększonego o podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury VAT. 
2. Zapłata czynszu najmu nastąpi wg wyboru Wynajmującego z góry w kasie znajdującej się w siedzibie Wynajmującego 

lub w terminie wskazanym na fakturze VAT. 
3. W przypadku braku terminowych płatności za usługę wynajmu, Wynajmujący zablokuje pojazd do dalszego 

użytkowania. 
4.  Czynsz najmu ustalony w ust. 1 powyżej obowiązuje przy zachowaniu limitu przejechanych kilometrów. W przypadku 

najmu liczonego w miesiącach ………….. kilometrów przejechanych miesięcznie. W przypadku przekroczenia limitu 
wysokość czynszu miesięcznego zostanie powiększona o należność za przebieg ponad tą normę w wysokości 0,35 
PLN netto za każdy kilometr. Dodatkową należność Najemca zobowiązany jest zapłacić na podstawie wystawionej 
faktury po okresie najmu. 

§ 3. 
1.  Wynajmujący zobowiązuje się do wydania Najemcy Samochodu w stanie przydatnym do umówionego użytku. 
2.  Najemca zobowiązuje się używać Samochód w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu bez 

prawa do czynienia w nim jakichkolwiek zmian. 
3.  Po zakończeniu okresu najmu Najemca zobowiązany jest do zwrotu Samochodu w takim stanie w jakim został wydany 

na podstawie Protokołu Przekazania Samochodu. 

§ 4. 
1. Najemca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Najmu Krótkoterminowego, który stanowi Załącznik nr 2 do 

Umowy i w całości akceptuje postanowienia tam zawarte. 
2. Najemcy przysługuje prawo do korzystania z usług assistance na zasadach określonych w Warunkach Carolina Fleet 

Asistance stanowiących Załącznik nr 3 do Umowy. 

§ 5. 
W przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy Wynajmującemu służy prawo jej natychmiastowego 
wypowiedzenia. 

§ 6. 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Wynajmującego. 
3. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
WYNAJMUJĄCY:          NAJEMCA: 


