
 

      Rokicki        Carrentals 

F.H.U. Rokicki          Tel.:    32 261 88 88     NIP: 629-001-90-91 
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UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 
nr: UN/………………………………/2014 

Zawarta w Dąbrowie Górniczej w dniu…………………..………. pomiędzy: 

        
  
 
 

1. Wynajmujący 
Firma:                                  F.H.U. „ROKICKI” Maciej Rokicki 
Adres:        Al. Piłsudskiego 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza 
tel. / fax:                                                         +48 32 261 88 88 
e-mail / www                            carrentals@rokicki.com.pl / 
           http://rokicki.com.pl/wypozyczalnia-samochodow  
NIP / REGON                              629-001-90-91 / 270003242 
Bank                    Bank Polskiej Spółdzielczości o/Katowice 
Nr konta                        38 1930 1103 2100 0116 1669 0001 
 
Reprezentowana przez: ………………………..…………..……….… , a 

2. Najemcą 
Osoba: 
 
 
 
Adres: 
tel.: 
Dowód os. / Paszport 
Prawo jazdy: 
 

3. Wynajmujący przekazuje Najemcy pojazd mechaniczny: 
Marka / model / poj./ moc [KM]: 
 
 
Barwa / nr rejestracyjny: 
VIN: 
Rodzaj paliwa: 
Stan licznika [km]: 
Poziom paliwa: 
 

4. Warunki najmu: 
od / do                                                        - 
[data, godzina] 
Stawka dzienna (wynajem): 
Stawka dzienna (obsługa): 
Całkowity limit [km]: 
Dopłata za nadprzebieg [zł/km]: 
Kaucja: 
Opłaty dodatkowe: 
 

 
 

…………………………………………………………………………… 
podpis najemcy 

 
 

 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
podpis najemcy (Zdający) 

 
 

 
 
 

5. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i 
uznaje go za zdatny do umówionego użytku zgodnie z jego 
przeznaczeniem i właściwościami. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania 
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

7. Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin Wypożyczalni 
Samochodów (załączniki nr 1). Najemca oświadcza, że zna treść 
Regulaminu Wypożyczalni Samochodów i wyraża zgodą na włączenie ww. 
dokumentu do treści niniejszej umowy. 

8. Użytkownik samochodu ma obowiązek tankowania samochodu paliwem 
zgodnym ze specyfikacją silnika oraz z uwzględnieniem zapisów w 
dokumentacji technicznej. 

9. Najemca zobowiązuje się do zwrotu samochodu z poziomem paliwa nie 
mniejszym, niż otrzymał podczas  wydania pojazdu. 

10. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że: podanie danych osobowych 
jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy najmu pojazdu przez 
F.H.U. „ROKICKI”, a dane osobowe będą przetwarzane w w/w celu oraz w 
celach marketingowych związanych z promocją usług F.H.U. „ROKICKI”, 
przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo do ich 
poprawiania, administratorem danych jest F.H.U. „ROKICKI” z siedzibą w 
Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza.  
Wyrażam nieodwołalną zgodę na przetwarzanie i udostępnienie moich 
danych osobowych podmiotom i organom powołanym do nakładania oraz 
egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią 
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, 
poz. 60) oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 
1971 roku - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114) oraz 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w 
sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za 
wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023). Administratorem 
danych jest F.H.U. „ROKICKI” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Al. 
Piłsudskiego 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza.  Jednocześnie w wypadku, 
jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny F.H.U. „ROKICKI” zostałby obciążony w/w 
opłatami lub opłatami o podobnym charakterze i w/w opłaty uiściłby, 
zobowiązuję się na żądanie F.H.U. „ROKICKI” zwrócić F.H.U. „ROKICKI” 
w/w opłaty.  

11. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na zwrot firmie 
ubezpieczeniowej w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do 
zapłaty, odszkodowania wypłaconego z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia 
pojazdu należącego do firmy F.H.U. „ROKICKI” , Al. Piłsudskiego 17,  
kierowanego przeze mnie lub upoważnionego przeze mnie kierowcę w 
stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działających środków, które ten 
stan mogą wywołać lub w przypadku, gdy jako kierujący pojazdem 
zbiegłem z miejsca wypadku lub zbiegł z miejsca wypadku upoważniony 
przeze mnie kierowca. 

12. Niniejszą umowę sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze stron. 

13. Podane stawki za wynajem oraz opłaty dodatkowe podane są w 
wartościach brutto i zawierają podatek VAT – 23%. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
podpis osoby reprezentującej Wynajmującego 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
podpis osoby reprezentującej Wynajmującego (Odbierający) 

Potwierdzam zdanie/odbiór ww. samochodu: 
Data i godzina zwrotu samochodu: 

 
………………………………………………………………………………. 

 


