
 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU 

 
D.S. GERMAZ Sp. z o.o., 54-428 Wrocław, ul. Strzegomska 139, zwany 
dalej Wynajmującym wynajmuje Najemcy pojazd na warunkach 
szczegółowo określonych w umowie najmu i regulaminie. Wynajmujący  
zapoznał Najemcę ze stanem technicznym pojazdu i  Najemca 
oświadcza, że jego stan  nie budzi zastrzeżeń  i jest gotowy do 
eksploatacji. 
Najemca oświadcza, że: 

• przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność przed Wynajmującym 
z tytułu przestrzegania i wypełnienia wszystkich postanowień zawartych w 
niniejszej umowie; 
• posiada ważne prawo jazdy, oraz inne dokumenty, które przedłożył 
Wynajmującemu; 
• wszelkie dane potrzebne do zawarcia umowy najmu podane przez Najemcę 
są zgodne z prawdą. 
 
Najemca zobowiązuje się: 

• do zwrotu pojazdu w stanie w jakim go wynajął; 
• do zapłaty wszelkich opłat podanych przez Wynajmującego związanych z 
doprowadzeniem do stanu pierwotnego np.: mycie, czyszczenie,  pranie,  
związanych z oddaniem przedmiotu najmu Wynajmującemu; 
• w przypadkach  losowych w/g ustaleń Wynajmującego złożyć oświadczenie 
ustalające formę i termin rozliczenia; 
• po zakończeniu okresu najmu bez wezwań przekazać pojazd określony w 
umowie Wynajmującemu w stanie pełnej sprawności technicznej i z pełnym 
zbiornikiem paliwa; 
• do zapłaty za ubytki  paliwa, które są kosztem Najemcy i będą liczone 
szacunkowo wg cennika Wynajmującego; 
• eksploatować pojazd w pełni na własny koszt i zgodnie z zasadami 
prawidłowej eksploatacji; 
• do pokrycia wszelkich kosztów napraw spowodowanych niewłaściwą 
eksploatacją samochodu, w tym użytkowanie samochodu w sposób 
niezgodny z warunkami umowy najmu; 
• do korzystania z pojazdu w sposób gwarantujący utrzymanie pojazdu w 
stanie pełnej sprawności technicznej, ponadto dbać o wygląd estetyczny i 
czystość pojazdu; 
• do kierowania pojazdem nie będąc pod wpływem alkoholu lub środków 
psychotropowych; 
• że nie będzie używał pojazdu w sposób, który mógłby spowodować 
unieważnienie polisy ubezpieczeniowej, z warunkami której się zapoznał; 
• do zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą lub zniszczeniem, w sposób 
powszechnie przyjęty za szczególne staranny; 
• nie dokonywania jakichkolwiek napraw pojazdu, za wyjątkiem wymiany 
przebitego koła; 
• nie występowania w imieniu Wynajmującego; 
• do zapłacenia wszelkich mandatów, opłat itp. otrzymanych przez Najemcę 
i/lub kierowcę pojazdu; Najemca ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność 
do dnia ich uiszczenia; 
- do każdorazowego zabezpieczenia (wyjęcia) panela sterującego pracą 
radia; 
• niezwłocznie poinformować Wynajmującego o: 
- kradzieży, utracie lub uszkodzeniu pojazdu; 
- pojawiających się usterkach w funkcjonowaniu pojazdu, w tym przebiciu 
opony; 
- otrzymanych mandatach karnych; 
- zagubieniu kluczy oraz dokumentów  pojazdu; 
• w przypadku kradzieży pojazdu lub części pojazdu, utraty lub uszkodzenia 
pojazdu, niezwłocznie zawiadomić Policję a następnie Wynajmującego o 
zaistniałym zdarzeniu, w celu dokonania stosownych uzgodnień w zakresie 
likwidacji szkody. 
 
Warunki użytkowania pojazdu : 
• pojazd nie może być używany przez osobę inną niż Najemca o ile osoba ta 
nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego; 
• pojazd nie może być przedmiotem procesów sądowych ani zastawu, 
• pojazd nie może być wykorzystany w sposób odbiegający od zwykłego 
użytkowania, a w szczególności: 
- podnajmowany, 
- użyty w wyścigach, treningach, rajdach, zawodach, testach na    prędkość, 
naukach jazdy, 
- użyty do ciągnięcia przyczep, 
- użyty do holowania lub pchania innych pojazdów, 

- użyty   do   przewozu    niebezpiecznych    lub   zakazanych  towarów, 
• użyty wbrew przepisom prawa; 
• pojazd nie może wyjeżdżać poza granice Polski bez pisemnej zgody 
Wynajmującego, 
• okres wynajmu pojazdu może być przedłużony tylko za zgodą 
Wynajmującego, 
• obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w pojeździe (kara za 
złamanie zakazu palenia wynosi 500 zł/netto). 
Odpowiedzialność Najemcy: 
Najemca zobowiązuje się pokryć koszty związane z likwidacją szkód 
powstałych w pojeździe bądź związanych z utratą pojazdu w wysokości: 
- 2.000,00 zł – w przypadku usunięcia szkody z polisy ubezpieczeniowej 
D.S.Germaz Sp. z o.o.; 
- do kwoty wysokości poniesionej szkody w przypadku, gdy szkoda nie jest 
objęta polisą; 
- w przypadku kradzieży radia z panelem sterującym do wysokości wartości 
(ceny sprzedaży) utraconego typu lub typu podobnej klasy w razie braku 
dostępu na rynku czy zaprzestania produkcji. 

 
Jeżeli uszkodzenie, utrata, lub zniszczenie pojazdu lub jego części   zostały   
wyrządzone   umyślnie,   albo   wskutek   poważnego zaniedbania ze strony 
Najemcy, albo przez niewykonanie, albo nieprzestrzeganie warunków    
umowy, Najemca  ponosi  wobec Wynajmującego pełną 
odpowiedzialność materialną.  
Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
zawartych w umowie, w celach marketingowo-reklamowych, a   także do 
przekazywania danych osobom trzecim, w szczególności do celów 
ubezpieczenia,  zgodnie z  ustawą z  dn.   29-08-1997  „O  ochronie danych 
osobowych". 
Odpowiedzialność Wynajmującego: 
Wynajmujący zobowiązuje się : 
• w przypadku unieruchomienia pojazdu, lub braku możliwości 
kontynuowania jazdy z powodu usterek w jego funkcjonowaniu, udzielić 
Najemcy pomocy; 
• w razie utraty kluczyków do pojazdu dostarczyć zapasowy komplet 
kluczy ale na koszt Najemcy, 
•  w razie przebicia opony, na prośbę Najemcy i za dodatkową opłatą 
udzielić stosownej pomocy. 

 
 Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową 
od odpowiedzialności cywilnej - (OC), wyłącznie tym osobom, które 
używają pojazdu za jego zgodą. Wynajmujący nie ponosi 
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i przewożone w pojeździe. 
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania 
pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania 
pojazdu z naruszeniem warunków niniejszej umowy. W takim wypadku 
Najemca zobowiązany jest do uiszczenia całkowitych kosztów najmu, 
łącznie z całkowitą lub częściowa utratą kaucji pobranej przez 
Wynajmującego. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pod rygorem 
nieważności zawarcia aneksu w formie pisemnej. W sprawach nie 
unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy strony 
poddają rozstrzygnięciu właściwemu dla Wynajmującego sądowi.  
 
Niniejsza umowa została sporządzona  w dwóch jednakowych 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Umowa stanowi 
protokół przekazania samochodu oraz upoważnienie do używania 
samochodu w okresie objętym umową  

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptuję OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU  

Podpis Wynajmującego (z u. D.S. Germaz Sp. z o.o.) 
 

…………………………………………………………………………….. 
Czytelny podpis Najemcy 

 
…………………………………………………………………………….. 


