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1. Wynajmujący: 

Firma BEST-RENT Janecki Spółka Jawna NIP/REGON 524-271-81-17 / 142574656 

Adres Handlowa 34 lok 2b, 03-556 Warszawa Bank Millenium 

Tel. 22 678 47 69, 506 177 482 Nr konta 73 1160 2202 0000 0001 6994 2908 

Email/www Biuro@best-rent.pl, www.best-rent.pl Reprezentowany przez   
 

2. Najemca: 

Firma  

 

 

Adres  

NIP/REGON  

3. Warunki wynajmu 

Termin / ilość dób / planowane miejsce oddania  

Stawka dzienna netto/brutto / opłata za okres najmu  

Limit km (dopłata za dod. km – 0,25 zł brutto/km)  

kaucja  

Opłaty dodatkowe   

Wpłacono łącznie  
4. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i nie zgłasza zastrzeżeń. Wszystkie usterki zauważone przy odbiorze auta, będą usuwane na koszt Najemcy. 

5. Zmiany w umowie, zwłaszcza przedłużenie lub skrócenie czasu jej trwania, wymagają pisemnego aneksu. 

6. Najemca, przystępując do umowy, wyraża zgodę pokrycie kosztów związanych ze szkodami powstałymi w trakcie trwania umowy, nie objętych ubezpieczeniem lub w przypadku cofnięcia odszkodowania wypłaconego 

przez firmę ubezpieczeniową, zwrot odszkodowania firmie ubezpieczeniowej. Najemca odpowiada w całości, za wszystkie szkody w pojeździe, wyłączone z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wraz z dodatkowymi 

kosztami i karami umownymi. W szczególności dotyczy to szkód, wypadków i zdarzeń podczas prowadzenia auta pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zbiegnięcia z miejsca wypadku, pozostawienia 

niezabezpieczonego auta, lub auta niezamkniętego bądź z dokumentami pojazdu w środku. 

7. Integralną częścią niniejszej umowy jest: Regulamin Wypożyczalni Samochodów. Najemca oświadcza, że zna treść Regulaminu Wypożyczalni Samochodów i wyraża zgodę na włączenie ww. dokumentu do treści 

niniejszej umowy. 

8. Użytkownik samochodu ma obowiązek tankowania samochodu paliwem zgodnym ze specyfikacja silnika wpisaną w dowód rejestracyjny, który przy wydaniu samochodu Najemca otrzymał. W czasie trwania umowy 

Najemca ponosi koszt zniszczenia opon, felg, wycieraczek oraz zakupu płynu do spryskiwaczy i innych materiałów eksploatacyjnych. 

9. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że: podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy najmu pojazdu przez BEST-RENT s.j.., a dane osobowe będą przetwarzane w w/w celu oraz w 

celach marketingowych związanych z promocją usług BEST-RENT s.j., przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawiania, administratorem danych jest BEST-RENT s.j. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Handlowa 34/2b. Najemca podpisując umowę wyraża 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). Danymi administrują firmy BEST-RENT s.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Handlowa 34/2b  i współpracująca z BEST RENT s.j  Wypożyczalnia DACAR z siedzibą w Markach przy ulicy 

Piłsudskiego 22, 05-250. Wszelkie grzywny i opłaty obowiązujące w okresie umowy najmu, obciążają Najemcę. Ciąży na nim obowiązek wszelkich opłat wymienionych powyżej, a w przypadku uregulowania ich przez 

Wynajmującego, zwrot zapłaconych kwot bezzwłocznie w terminie do 7 dni roboczych na wezwanie Wynajmującego. 

10. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Protokół zdawczo odbiorczy 

11. Wynajmujący przekazuje Najemcy samochód osobowy: 

Marka/nr rej./ poj./ moc (km) OPEL ASTRA / WWL……/ 1598 cm3/ AUTOMAT Nr VIN, silnika vin 

Rodzaj paliwa benzyna Ogumienie Planowany przegląd 

Uszkodzenia:  

 

Wyposażenie w dniu wydania samochodu: kluczyki, koło zapasowe, podnośnik, 

klucz, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, dowód rejestracyjny, polisa AC/OC 

Wyposażenie w dniu oddania samochodu: kluczyki, koło zapasowe, podnośnik, 

klucz, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, dowód rejestracyjny, polisa AC/OC 

Stan licznika w dniu wydania samochodu: 

 

Stan licznika w dniu oddania samochodu: 

Stan paliwa w dniu wydania samochodu:  0        ¼           ½           ¾           1     Stan paliwa w dniu wydania samochodu:  0        ¼           ½           ¾           1     

Stan czystości samochodu: Wyczyszczony w środku, umyty Stan czystości samochodu: 

Data / godzina / miejsce wydania samochodu: 

 

Data / godzina / miejsce oddania samochodu: 

PODPIS  KLIENTA BEST –RENT S.J.  

Samochód zdany i rozliczony dnia ……………………….  

 

 

Reprezentowany przez: 

Imię, nazwisko / drugi kierowca  

Adres  

Tel.  

Dowód  osobisty  

Prawo jazdy  

 

UMOWA  NAJMU  SAMOCHODU  NR  ………………………………………………. 

Zawarta w dniu ………………………… w Warszawie/Markach pomiędzy: 

……………………………… 

PODPIS  KLIENTA 
……………………………… 

BEST-RENT s.J. 

http://www.best-rent.pl/
mailto:biuro@best-rent.pl
mailto:Biuro@best-rent.pl

