UMOWA WYNAJMU / UŻYCZENIA SAMOCHODU
Przedsiębiorstwo „Euro-Kas” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-467), ul. 73 Pułku Piechoty 1, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w
Katowicach pod numerem KRS 0000630214, NIP 643-16-26-463, o kapitale zakładowym w wysokości 643.200 zł,
wpłaconym w całości, zwana dalej „Euro-Kas”,
oraz
Imię i Nazwisko/Nazwa::
PESEL: …………………………..
NIP: …………………….. / KRS ……………………
Adres: …………… Kod poczt.: ………….. Miasto:
Telefon: ………………………. Tel.firmowy: ……...…......
Prawo jazdy kat.: B Nr prawa jazdy: …………………….wydane przez: ………………......................
Nr dowodu osobistego: ………………………. wydany przez: ......……….....……………………..……..
zwany/-a dalej „Klientem”,
łącznie zwani „Stronami”, zgodnie postanawiają zawrzeć następującą umowę:
1. Euro-Kas oddaje Klientowi do używania pojazd:
Marka: VOLVO Model/Typ: ……………………………………………… Nr rejestracyjny: …………………………
Z pojazdem wydano (właściwe zakreślić):
kluczyki | apteczka pierwszej pomocy | dowód rejestracyjny | | trójkąt ostrzegawczy | dowód ubezpieczenia | gaśnica
Ilość paliwa:
Stan wydawanego pojazdu:
2. Oddanie pojazdu do używania następuje na czas określony:
Od: ………………………. Powrót: …………..………....Godzina: ………..…
Stan licznika przed wyjazdem: …………………………

Stan licznika po przyjeździe: ……….……

Zmiana okresu używania pojazdu
Od: ………………………Do: ……………………… Powrót: ………………....Godzina: ………..…
Stan licznika przed wyjazdem: ………...

Stan licznika po przyjeździe: ………

3. Strony ustalają stawkę czynszu najmu za używanie pojazdu w kwocie: .................................. pln netto
(słownie ………………………………………………………………………………………………….)
za każdą rozpoczętą dobę rozliczeniową w okresie obowiązywania umowy. Czynsz zostanie zapłacony przez Klienta
na podstawie wystawionej faktury VAT z góry za cały okres najmu, a w razie przedłużenia najmu, Klient zapłaci z góry
czynsz za cały okres, o który Strony przedłużą najem.
4. Integralną częścią umowy są Ogólne warunki umowy najmu/użyczenia pojazdu, stanowiące załącznik
do umowy. Jeżeli pojazd, o którym mowa w punkcie 1, jest oddawany Klientowi do korzystania na czas
naprawy przez Euro-Kas pojazdu stanowiącego własność Klienta, Euro-Kas ma prawo powstrzymać się z
wydaniem pojazdu Klienta do czasu zwrotu pojazdu, o którym mowa w punkcie 1 albo zaspokojenia lub
zabezpieczenia roszczeń Euro- Kas związanych z jego utratą, bądź uszkodzeniem.
Data podpisania umowy
…………………………….

Podpis Wynajmującego / Użyczającego
………………………………………

Podpis Biorącego / Najemcy
......………………………..

Stan zwracanego pojazdu:
............................................................................................................……………………………………
Data zwrotu pojazdu
…………………….......

Podpis Wynajmującego / Użyczającego
.........................................

Podpis Biorącego / Najemcy
……........………………

OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU / UŻYCZENIA POJAZDU
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

Niniejsze ogólne warunki umowy regulują treść stosunku prawnego nawiązanego przez Przedsiębiorstwo Euro-Kas S.A. z
Klientem z wykorzystaniem wzorca umowy zatytułowanego „Umowa Najmu/Użyczenia Samochodu”, przy czym w razie wskazania
w punkcie 3 umowy dziennej stawki czynszu najmu netto, Strony łączy umowa najmu pojazdu, a w razie nieokreślenia takiej
stawki, Strony są związane umową użyczenia.
Klientem może być:
a. osoba fizyczna, która: ukończyła 21 lat, posiada ważne prawo jazdy, posiada ważny dowód osobisty;
b. osoba prawna reprezentowana przez osobę, która spełnia warunki określone w lit. a.;
c. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej reprezentowana przez osobę, która spełnia warunki określone w
lit. a.
Umowa zawierana jest na czas oznaczony, wskazany w jej punkcie 2. Strony mogą zmienić okres obowiązywania umowy,
wypełniając rubrykę „Zmiana okresu używania pojazdu”, zawartą w punkcie 2 umowy i składając podpis przy dokonanych
zmianach. Euro-Kas z chwilą zwrotu pojazdu uzupełnia zamieszczone w punkcie 2 umowy rubryki przeznaczone do wskazania
daty i godziny powrotu Klienta oraz stanu licznika przebiegu pojazdu z chwili jego zwrotu.
Doba rozliczeniowa dla umowy najmu wynosi 24 godziny od chwili wydania pojazdu Klientowi.
Strony mogą uzgodnić, że warunkiem wydania pojazdu lub przedłużenia okresu obowiązywania umowy jest wpłata przez Klienta kaucji na
zabezpieczenie roszczeń Euro-Kas wynikających z umowy, w szczególności związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
umowy przez Klienta, utratą lub uszkodzeniem pojazdu, niezwróceniem pojazdu, jego wyposażenia, przynależności lub akcesoriów w sposób
zgodny z umową, kar umownych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z pojazdu. Wpłata kaucji nie zwalnia z obowiązku zapłaty
czynszu najmu. Kaucja podlega zwrotowi z chwilą zwrotu pojazdu, jeżeli nie zachodzą podstawy do zaliczenia jej na poczet zabezpieczonych
należności Euro-Kas.
Z chwilą zawarcia umowy Euro-Kas wydaje Klientowi sprawny, czysty pojazd, o przebiegu wskazanym w punkcie 2 umowy, z określoną
ilością paliwa w zbiorniku, a Klient zobowiązany jest do używania pojazdu zgodnie z umową, właściwościami pojazdu i jego przeznaczeniem,
a następnie do jego zwrotu wraz z przynależnościami i akcesoriami w stanie niepogorszonym, ze zbiornikiem paliwa uzupełnionym do
pierwotnego poziomu na koszt Klienta. W czasie używania pojazdu Klient zobowiązany jest do: przestrzegania obowiązujących przepisów
ruchu drogowego i reguł ostrożności, zabezpieczenia pojazdu, wydanych dokumentów i akcesoriów przed utratą lub uszkodzeniem,
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem i w sposób nie powodujący obniżenia wartości, dbania o zachowanie czystości pojazdu i jego wnętrza
według stanu z chwili wydania.
Klient nie ma prawa oddać pojazdu osobie trzeciej w podnajem, do bezpłatnego używania ani do używania lub pobierania pożytków na
podstawie innego tytułu prawnego. Klient ponosi wobec Euro-Kas odpowiedzialność za działania lub zaniechania pracowników lub osób
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, którym zezwala na używanie pojazdu jak za swoje własne działania lub zaniechania.
Niedozwolone jest używanie pojazdu w celach nieodpowiadających przeznaczeniu pojazdu, w szczególności: holowanie innych pojazdów,
przeciążanie pojazdu, udział we wszelkiego rodzaju zawodach, rajdach lub wyścigach samochodowych, rywalizacji sportowej zawodowej
lub amatorskiej, jazda off-road, wykorzystanie pojazdu bez pisemnej zgody Euro-Kas do działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób
lub rzeczy, taxi, nauki jazdy, przewożenie dóbr i towarów niezgodnych z zarządzeniami służb celnych lub posiadanie których
zabronione jest przez prawo, używanie pojazdu na obszarze nie należącym do Unii Europejskiej.
W ramach użyczenia samochodu do jazdy testowej, obowiązuje limit 300 km przejechanych podczas testu. W przypadku przekroczenia
wskazanego limitu przebiegu, Klient zapłaci Euro-Kas karę umowną według stawki 0,80 pln brutto za każdy kolejny kilometr przejechany powyżej
ustalonego limitu, co nie pozbawia Euro-Kas prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Na zasadach określonych przepisami prawa Klient ponosi odpowiedzialność wobec Euro-Kas za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy, w szczególności za utratę, uszkodzenie pojazdu lub elementów jego wyposażenia, nieuzupełnienie paliwa
przed zwrotem pojazdu do pierwotnego poziomu, brak części i elementów wyposażenia samochodu, zniszczenia wnętrza pojazdu,
zabrudzenia pojazdu z zewnątrz lub wewnątrz, uszkodzenie szyb, felg, opon, karoserii oraz innych elementów lub inne wynikłe z jego winy
szkody, jak również szkody będące skutkiem niewłaściwego zabezpieczenia samochodu lub dokumentów pojazdu przed utratą lub
uszkodzeniem oraz szkody wynikłe z zawinionego niedopełnienia przez Klienta czynności umożliwiających Euro-Kas kierowanie roszczeń
związanych z utratą lub uszkodzeniem pojazdu do sprawcy szkody, ubezpieczyciela OC/AC lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Strony wyłączają odpowiedzialność Euro-Kas wobec Klienta będącego przedsiębiorcą za utracone korzyści oraz inne szkody
poniesione przez Klienta, powstałe na skutek awarii pojazdu.
W przypadku gdy pojazd ulegnie uszkodzeniu lub powstanie konieczność poniesienia nakładów lub wydatków w celu przywrócenia pojazdu
wraz z przynależnościami do stanu zgodnego z umową, Euro-Kas ma prawo, według swego wyboru:
a. kierować roszczenie o wypłatę odszkodowania do właściwego zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC, AC bądź innego
ubezpieczenia,
b. domagać się od Klienta naprawienia wyrządzonej przez niego szkody, a także szkód, za które Klient ponosi odpowiedzialność, w
szczególności szkód, które nie zostały naprawione w całości lub w części przez zakład ubezpieczeń lub Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny, jak również uiszczenia kwot niezbędnych do przywrócenia pojazdu wraz z przynależnościami do stanu zgodnego z
umową, lub
c. żądać od Klienta kwoty nie wyższej niż 1500,00 zł netto, powiększonej o należną kwotę podatku od towarów i usług, tytułem
zaspokojenia w całości lub w części należności z tytułu naprawy pojazdu, bądź tytułem pokrycia wydatków albo nakładów
niezbędnych do przywrócenia pojazdu do stanu zgodnego z umową, a Klient obowiązany jest na wezwanie Euro-Kas uiścić
należną kwotę (udział własny Klienta w szkodach), chyba że szkoda podlega w całości naprawieniu w ramach obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej - posiadacza pojazdu mechanicznego (sprawcy szkody), bądź w ramach
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ograniczenia kwotowego udziału własnego nie stosuje się, jeżeli Klient ponosi
odpowiedzialność za szkodę, nakłady lub wydatki w pełnej wysokości z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
lub czynu niedozwolonego.
W razie usterki, awarii, uszkodzenia, zniszczenia, utraty samochodu Klient ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Euro-Kas.
Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku zdarzenia drogowego, Klient zobowiązany jest dopełnić czynności niezbędnych do
ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, w szczególności wezwać Policję na miejsce zdarzenia, uzyskać pisemne oświadczenia od
uczestników zdarzenia co do jego przebiegu oraz dane polisy odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej, przekazać Euro-Kas
uzyskane w wyniku tych czynności informacje i dokumenty. Ponadto Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia uszkodzonego
pojazdu do czasu przejęcia go przez Euro-Kas.
W pojeździe będącym przedmiotem w/w umowy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

15. W sytuacji braku zwrotu przedmiotu najmu (użyczenia) w uzgodnionym terminie, Euro-Kas ma prawo skorzystać z przysługujących
środków prawnych oraz przekazać sprawę do zewnętrznej firmy windykacyjnej celem prowadzenia wszelkich niezbędnych działań
zmierzających do odebrania pojazdu i dostarczenia go do siedziby Euro-Kas na koszt Klienta.
16. Z chwilą zwrotu pojazdu, Strony uzupełniają rubryki zawarte w punkcie 5 umowy, wskazując datę zwrotu, a także informacje na temat
stanu zwracanego pojazdu. Na życzenie Euro-Kas Strony sporządzą odrębny, szczegółowy protokół zdawczo- odbiorczy.
17. Euro-Kas ma prawo wypowiedzieć umowę najmu lub użyczenia przed upływem okresu jej obowiązywania, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, w przypadku gdy Klient:
a. używa pojazdu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki
sposób albo gdy pojazd zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie,
b. oddaje pojazd osobie trzeciej do używania albo używania lub pobierania pożytków,
c. jest w zwłoce z zapłatą czynszu nie uiszcza należności mimo wyznaczenia dodatkowego 2-dniowego terminu spłaty,
d. narusza którykolwiek z zakazów zawartych w punkcie 8, 13 niniejszych Ogólnych warunków umowy lub niedopełnia
obowiązków, o których mowa w punkcie 12 niniejszych Ogólnych warunków umowy.
Zapoznałem się z Ogólnymi warunkami najmu/użyczenia pojazdu i akceptuje wszystkie ich postanowienia.
..............................................................
Podpis Klienta
Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych
podanych
przez
Panią/Pana
jest
Przedsiębiorstwo
Euro – Kas S.A.(Euro-Kas) z siedzibą w Katowicach (ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w
celach marketingowych produktów i usług Administratora oraz, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, produktów i usług podmiotów
współpracujących z Administratorem, wybranymi niżej kanałami. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i cofnięcia zgody. Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia celu opisanego poniżej lub do momentu odwołania zgody
lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podane dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu
opracowania dedykowanej oferty. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia wymienionych
poniżej usług. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej:
iod@eurokas.pl
Na potrzeby komunikacji z Państwem, prosimy o podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu: e-mail:
…………………………………………….
W związku z powyższym wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną za pomocą następujących kanałów:
□ TAK □ NIE
Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Euro-Kas lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego przy użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, tabletów i komputerów, oraz przy użyciu automatycznych systemów
wywołujących.
□ TAK □ NIE
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Euro-Kas lub na jej zlecenie informacji handlowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w tym również na podany przeze mnie numer telefonu lub adres e-mail.

---------------------------------------------------------data i podpis

