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MINI WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW 

REGULAMIN 

§ 1. Przedmiot Umowy 

• Przedmiotem umowy jest wynajem na czas określony samochodu marki MINI COOPER John Cooper Works o numerze rejestracyjnym SK067UP, 

rok produkcji: 2020, numer seryjny VIN: WMWJZ910802N98112 ,  

• aktualny przebieg na dzień oraz godzinę podpisania umowy: ........................ km. 

• Strony ustalają̨ ,  samochód wynajmowany jest od ................ do ................. 

• Najemca podpisując umowę̨ , oświadcza, że akceptuje i odpowiada własnym majątkiem w całości za wartość́ samochodu o którym mowa w 

niniejszej umowie § 1 ust. 1, która wynosi 170000 PLN netto. 

(w przypadku przywłaszczenia, jazdy pod wpływem alkoholu bądź́ innych środków odurzających, wypadku na torze bądź́ innych uchybień́ ze strony 

najemcy przez które ubezpieczalnia nie będzie chciała wypłacić́ odszkodowania) 

• Samochód o którym mowa w niniejszej umowie § 1 ust. 1, będzie prowadzony tylko przez osobę̨ wskazaną w niniejszej umowie jako Najemca. Pod 

żadnym warunkiem Najemca nie może odstępować́, odsprzedawać́ oraz dysponować́ samochodem względem podmiotów i osób trzecich. 

• Samochód musi zostać́ zwrócony Wynajmującemu przez Najemcę̨ w czasie określonym w niniejszej umowie, w stanie niepogorszonym wedle 

momentu odebrania samochodu przez rozpoczęciem wynajmu co potwierdzać́ będą̨ „PROTOKOŁY ODBIORU” podpisane przez obydwie strony 

umowy, które stanowią̨ integralną część́ niniejszej umowy. 
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• Najemca potwierdza, że samochód jest w stanie idealnym i nie posiada żadnych wad technicznych 

• Samochód posiada pełne ubezpieczenie OC/AC oraz GAP 

• Najemca oświadcza i zobowiązuje się̨ do : 

a. Utrzymania pojazdu w sposób odpowiadający jego właściwościom oraz przeznaczeniu i dbałości o jego płyny eksploatacyjne (olej 

silnikowy, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy); 

b. Utrzymania pojazdu w należytym stanie technicznym; 

c. Przestrzeganiu zasad użytkowania samochodu przede wszystkim kontroli poziomu płynów eksploatacyjnych; 

d. Przestrzeganiu zasad zawartych w instrukcji obsługi samochodu, a przede wszystkim rozgrzania i chłodzenia oleju oraz pozostałych 

elementów eksploatacyjnych (dyferencjały, skrzynia) przed jak i po każdorazowej jeździe; 

e. Nie usuwania i nie niszczenia numerów fabrycznych i tabliczek znamionowych znajdujących się̨ w pojeździe; 

f. Niedokonywania zmian, przeróbek, montowania dodatkowych instalacji w pojeździe bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego; 

g. Niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o każdym zdarzeniu drogowym (kolizja, wypadek, kradzież̇), w którym uczestniczył pojazd 

niezależnie od winy Najemcy; 

h. Samochód posiada stały monitoring GPS - wynajmujący zobowiązuje się przestrzegać́ ostrzeżeń́ wynikających z powiadomień́ przez 

centrum monitoringu firmy i Wynajmującego odnośnie eksploatacji pojazdu; 

i. Zwrotu pojazdu zatankowanego oraz umytego zgodnego ze stanem w momencie odbioru pojazdu. 



 3 

j. W przypadku niezastosowania się § 1 ust. 9 Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 10 

000,00 zł (słownie dziesięć́ tysięcy złotych 00/100) oraz pokrycia wszystkich kosztów usunięcia wad wynikających z niezastosowania się do 

§ 1 ust. 9 . 

§ 2. Cena 

• Strony ustalają̨ zapłatę̨ za wynajem samochodu - przedmiotu niniejszej umowy, w wysokości ( .............................................................................), 

która zostanie zapłacona najpóźniej w dniu wynajmu. 

• Strony ustalają̨ limit kilometrów w wysokości: .................. km ( dzienny limit / ustalony limit na okres wynajmu ) 

• Przekroczenie limitu wiąże się̨ z dopłatą w wysokości 3 zł brutto za każdy km powyżej limitu. 

• Zapłata pełnej należności stanowi warunek rozpoczęcia realizacji umowy. 

• Najemca wpłaca kaucję w wysokości ................................... w przypadku braku uszkodzeń́ kaucja zostanie zwrócona. 

§ 3. Odpowiedzialność́ stron 

• Zabrania się pozostawiania pojazdu bez należytego zabezpieczenia, a w szczególności do zostawiania w pojeździe dokumentów oraz kluczyka. 

• W przypadku kradzieży pojazdu Najemca zobowiązuje się również̇ do dopełnienia formalności (powiadomienia Policji, Wynajmującego) oraz 

udzieleniu wszelkich niezbędnych informacji oraz czynności, celem dochodzenia roszczeń́ przez Wynajmującego. 

• W przypadku, gdy pojazd zostanie zwrócony bez kluczyka Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy następującymi kosztami:    

3000 PLN + VAT za zgubienie kluczyka oraz ewentualne koszty dostarczenia klucza. 
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• Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez Najemcę̨ lub osobę̨ trzecią, której odstąpiono samochód, przepisów 

prawa o ruchu drogowym i innych mogących mieć zastosowanie. Najemca zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich kosztów związanych z 

nałożonymi karami pieniężnymi na kierowcę pojazdu (pojazd), w czasie w którym z niego korzystała na podstawie niniejszej umowy.  

Najemca przyjmuje swoją odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązuje się do nie podnoszenia twierdzeń, iż wobec wystąpienia wyjątkowych 

okoliczności, w tym w szczególności z racji upływu czasu, nie jest w stanie precyzyjnie potwierdzić tożsamości osoby kierującej w tym czasie 

pojazdem. Najemca niezależnie od powyższych okoliczności w każdym przypadku zobowiązany jest do zwrócenia nałożonej kary pieniężnej na 

Wynajmującego, jeśli wynikła ona choćby pośrednio z czynności przedsięwziętych przez Najemcę, w związku z korzystaniem z przedmiotu najmu. 

• Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy spowodowane użytkowaniem pojazdu. W przypadku zaistnienia szkód w 

pojeździe spowodowanych przez Najemcę bądź wskutek działania osób trzecich najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia w 

kwocie do ................ zł na podstawie przedłożonego kosztorysu naprawy przez Wynajmującego. 

• W sytuacji gdy przedmiotowy pojazd ulegnie zdarzeniu, którego następstwem będzie szkoda niemożliwa do usunięcia w drodze naprawy (naprawa 

okaże się nieopłacalna), bądź pojazd zostanie skradziony lub ubezpieczyciel z jakichkolwiek przyczyn odmówi wypłaty pełnej kwoty 

odszkodowania, zapłata różnicy spoczywać będzie na Najemcy. 
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Najmujący oświadcza, że nie jest osobą karaną ani poszukiwaną wedle obowiązujących przepisów prawnych i zobowiązuje się do wykorzystania 

samochodu będącego przedmiotem najmu wyłącznie w celu określonym w umowie. 

Za szkody wynikłe z nieodpowiedniego użytkowania, zniszczenia umyślne lub zdewastowania pojazdu (w tym w szczególności takie jak ułamania i 

urwania części samochodu lub wnętrza, rozcięcia tapicerki, wypalenie dziur przez papierosy czy też zabrudzenie tapicerki) w związku z 

korzystaniem z przedmiotu najmu, ponosi najmujący i pokrywa on wszelkie koszty związane z naprawą i przywróceniem samochodu do 

poprzedniego stanu. Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich strat materialnych związanych z uszkodzeniem pojazdu. 

Podróżowanie pojazdem poza granice Polski wymaga każdorazowo uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego. W przypadku samowolnego 

przekroczenia granicy RP Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 10 000,00 zł (słownie 

dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

• W przypadku rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia Wynajmujący ma prawo do zablokowania zapłonu pojazdu przy użyciu systemu 

antykradzieżowego, odholowania Pojazdu na koszt Najemcy, w tym bez jego wiedzy, usunięcia z Pojazdu wszelkich przedmiotów będących 

własnością Najemcy, a Najemcy w tym zakresie nie przysługują żadne roszczenia wobec Wynajmującego. 

• W przypadku opóźnienia w zwrocie Pojazdu Wynajmujący ma prawo do naliczenia i dochodzenia od Najemcy zapłaty kary umownej w wysokości 

100 PLN (słownie: dwustu złotych) za każdą godzinę opóźnienia lub dochodzenia roszczeń od Najemcy na zasadach ogólnych. 

• Użytkowanie pojazdu jest dozwolone jedynie na drogach publicznych. Użycie samochodu poza drogami publicznymi: na torach wyścigowych, 

szkoleniowych, itp. zobowiązuje Najemcę do zapłaty kary umownej w wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz stosownie do 

ust. 9, pokrycia naprawy wszelkich szkód – ubezpieczyciel nie pokrywa w/w szkód. 



 6 

§ 4. Rozwiązanie Umowy 

• Rozwiązanie umowy przez Najmującego może nastąpić nie później niż na 24 godziny przed jej planowaną realizacją bez zwrotu wcześniej 

wpłaconego zadatku. 

• Wynajmujący może rozwiązać umowę w razie stwierdzenia rażących uchybień dotyczących umowy ze strony Najemcy. 

• Rozwiązanie umowy przez Wynajmującego może nastąpić nie później niż na 24 godziny przed jej planowaną realizacją, w takiej sytuacji 

Wynajmujący zwróci Najmującemu wpłacony zadatek. Zwrot zadatku we wpłaconej kwocie wyczerpuje w całości w tej sytuacji roszczenie 

najemcy. 

§ 5. Warunki korzystania z rzeczy 

• Kierowca samochodu może parkować tylko w miejscach wskazanych do tego celu, nie może łamać przepisów kodeksu drogowego oraz musi się 

stosować do znaków drogowych, chyba, że otrzyma pisemne zezwolenie/akredytację wraz z wpisanym nr rejestracyjnym pojazdu lub w inny 

odpowiedni sposób zostanie do tego upoważniony. 

• Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dojeździe pojazdu pod wskazany adres lub w czasie transportu osób, przeprowadzania 

akcji marketingowych czy innych niespełnionych ustaleń zawartych w umowie, w przypadku zdarzeń losowych, wypadków drogowych, objazdów, 

robót drogowych czy innych wydarzeń niezależnych od Wynajmującego. 

• Wynajmujący nie jest zobowiązany do zapewnienia Najemcy samochodu zastępczego w przypadku powstania jakichkolwiek zdarzeń skutkujących 

niemożliwością używania Pojazdu przez Najemcę. 

• Wynajmujący dołoży wszelkich starań, aby umowa została zrealizowana na najwyższym poziomie. 
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• Najmujący jest zobowiązany zgłaszać telefonicznie każdy fakt i sytuację która może spowodować następstwo uszkodzenia, unieruchomienia 

samochodu, w tym w szczególności każdą ostrzegawczą sygnalizację komputera pokładowego. 

• Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanej przez obydwie strony. 

§ 6. Kary umowne 

Strony ustalają,̨ iż Wynajmującego nalezą ̨się ̨od Najemcy kary umowne, w następujących wysokościach i przypadkach za: 

• Przekroczenie pojazdem bez zgody Wynajmującego granic terytorium RP – 10.000 zł za każdy przypadek; 

• palenie w pojeździe – 5.000 zł za każdy przypadek; 

• przewóz zwierząt w pojeździe bez pisemnej zgody Wynajmującego – 5.000 zł za każdy przypadek; 

• używanie samochodu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym przede wszystkim udział w testach, wyścigach, rajdach itp. - 50.000 zł za 

każdy przypadek; 

• zgubienie kluczy lub dokumentów – 3.000 zł za każda ̨rzecz, Najemca pokrywa również̇ zwrot kosztów transportu ww. przedmiotów do miejsca, w 

którym znajduje się ̨pojazd; 

• zagubienie bądź́ uszkodzenie któregokolwiek z innych przedmiotów wskazanych w protokole zdawczo-odbiorczym – 1.000 zł za każdą ̨rzecz; 

• holowanie innych pojazdów – 5.000 zł za każdy przypadek; ponadprzeciętne zużycie bieżnika – dopłata zgodnie z 

indywidualna ̨wycena ̨wynajmującego na podstawie zużycia bieżnika. 

• W przypadku szkody całkowitej 30.000 zł kary 
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§ 7. Postanowienia końcowe 

• Wszelkie spory strony będą starały się załatwić polubownie za porozumieniem stron. 

• W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa. 

• Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby 

Wynajmującego. 

• Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

• Strony oświadczają, że akceptują postanowienia niniejszej umowy, nie wnoszą zastrzeżeń do jej zapisów i zgodnie z wolą ją podpisują. 

 

 

Wynajmujący……………………………………….      Najemca…………………………….

   

 

Dowód osobisty seria oraz nr:   

Wynajmujący: 
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Najemca: 

                              

 


