NAJEMCA / CLIENT

KIEROWCA / DRIVER

imię / nazwisko / nazwa firmy

imię / nazwisko

adres zameldowania / siedziba firmy

adres zameldowania

PESEL / NIP

PESEL / NIP

Numer prawa jazdy Numer dowodu osobistego/Paszportu

Numer prawa jazdy, Numer dowodu osobistego/Paszportu

tel.

tel.

SAMOCHÓD / CAR

PB / ON
1/4

marka i model samochodu

nr rejestracyjny

stan licznika / mileage km

1/2

3/4

stan paliwa

WARUNKI NAJMU / HIRE CONDITIONS
data najmu / godzina

data zwrotu / godzina

kaucja
+10% zniesienie udziału własnego w przypadku kradzieży auta

stawka dobowa

kwota wynajmu

limit kilometrów

za przekroczenie limitu

tak*

nie

Najemca

Przez cały okres trwania niniejszej umowy podmiot najmu pozostaje własnością Wypożyczającego.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z warunkami umowy. / I have been become familiar with agreement conditions.
Klient zostawiając depozyt gotówkowy lub w formie preautoryzacji wyraża zgodę na obciążenie jego konta w przypadku naruszenia punktów zawartych w umowie. Kosztorys naprawy auta 500zł, auta uszkodzone z winy Najemcy naprawiane w ASO.

Uwagi

PRĘDKOŚĆ MAX
150km/h
UTRATA KAUCJI

ZAKAZ WYJAZDU
ZA GRANICĘ

Podpis Najemcy

Podpis Wypożyczającego

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
P - przytarcie

R - rysa

O - odprysk

W - wgniecenie

X – inne uszkodzenia

WYDANIE
Auto czyste
TAK

NIE

Tapicerka czysta
TAK

NIE

Wyjazd
za granicę

Foto
TAK

NIE

TAK

NIE

Dodatkowe ubezpieczenie
(nie obejmuje kół)
TAK

NIE

.............................................
Najemca

.............................................
Wypożyczający

ZWROT
Auto czyste
TAK

NIE

Tapicerka czysta
TAK

NIE

Wyjazd
za granicę

Foto
TAK

NIE

TAK

NIE

Dodatkowe ubezpieczenie
(nie obejmuje kół)
TAK

NIE

.............................................
Najemca

.............................................
Wypożyczający
ZAKAZ PALENIA TYTONIU / NO SMOKING (utrata całej kaucji / loss of deposit).
OBOWIĄZKOWY ZWROT CZYSTEGO AUTA / MANDATORY RETURN OF A CLEAN CAR
(w przypadku zwrotu brudnego auta oględziny auta i rozliczenie kaucji dokonywane są po umyciu samochodu – mycie/ in the event
of a dirty car being returned, a car inspection and settlement of the deposit are made after washing the car - washing 100,00 PLN ,
pranie tapicerki / wash the upholstery – 250,00 PLN)

