
  -------------------------------------------                                           ------------------------------------------- 
                                Podpis osoby reprezentującej                                                              Podpis Najemcy 
                                           Wynajmującego 

 

UMOWA NAJMU 
Numer umowy: /MTR/2018 
Data wystawienia: 21.08.2018 

1. Wynajmujący: 

iFleet Wynajem Samochodów Sp. z o.o. Sp. K. 

Ul. Górczewska 32, 01-147 Warszawa 

NIP: 527-28-52-234 REGON: 380200411 

Telefon: (+48) 602 775 000 / (+48) 602 783 000 

www.iFleet.pl biuro@iFleet.pl 

Bank: BGŻ BNP PARIBAS S.A. 

Numer konta: 33 1600 1462 1812 2292 9000 0001 

Reprezentowany przez: Jacek Witkowski  
 

2. Najemca: 

Firma:  

Adres:  

NIP:  REGON:  

Tel:  

E-mail:  

Reprezentowany przez:  
 

3. Użytkownik: 

Imię i nazwisko:  

Adres:  

PESEL:  Tel:  

Prawo jazdy:  

E-mail:  
 

4. Przedmiot Umowy Najmu: pojazd mechaniczny  

Marka i model:  

Numer rejestracyjny:  

 

5. Warunki najmu: 

Data rozpoczęcia wynajmu:  

Data zakończenia wynajmu:  

Okres wynajmu:  miesiące 

Stawka miesięczna netto za najem:   

Kaucja:  

Usługi dodatkowe netto miesięcznie: - 

Miesięczny limit [km]: KM 

Opłata za nadprzebieg netto [zł/1km] :  

Opłaty dodatkowe netto: - 

Uwagi: - 
 

6. Postanowienia dodatkowe: 

 

7. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem 

technicznym Pojazdu, nie zgłasza żadnych 

zastrzeżeń i uznaje go za zdatny do umówionego 

użytku zgodnie z jego przeznaczeniem i 

właściwościami oraz zobowiązuje się do jego 

zwrotu w stanie niepogorszonym, czystym i z 

taką samą ilością paliwa jak przy wydaniu. 

8. Okresem rozliczeniowym dla czynszu jest 

miesiąc. W przypadku wydania/zwrotu 

samochodu w trakcie miesiąca kalendarzowego, 

stawka zostanie obliczona proporcjonalnie do 

wykorzystanych dni. 

9. Najemca zobowiązuje się do terminowego 

uiszczania czynszu w wysokości uzgodnionej w 

Umowie Najmu oraz uiszczania wszelkich opłat 

związanych z wynajmem, co miesiąc przelewem z 

góry w terminie 14 dni od daty wystawienia 

faktury VAT. 

10. Najemca oświadcza, iż zgadza się na otrzymywanie 

faktur drogą e-mailową. 

11. Integralną częścią niniejszej Umowy Najmu jest 

Regulamin Wypożyczalni Samochodów ( załącznik 

nr 1 ). Najemca oświadcza, iż zapoznał się z jego 

treścią oraz akceptuje stosowanie Regulaminu 

Wypożyczalni Samochodów do treści niniejszej 

Umowy. 

12. Integralną częścią niniejszej Umowy Najmu jest 

protokół wydania i zwrotu pojazdu. 

13. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

14. Najemca oświadcza, że został poinformowany, iż 

podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy 

Najmu przez iFleet Wynajem Samochodów Sp. z 

o.o. Sp. K., a dane osobowe będą przetwarzane w 

w/w celu oraz w celach marketingowych 

związanych z promocją usług Wynajmującego. 

15. Najemcy przysługuje prawo dostępu do treści jego 

danych oraz poprawiania ich. 

16. Administratorem danych jest iFleet Sp. z o.o. Sp. 

K. ul. Górczewska 32, 01-147 Warszawa 

 

 

 


