
UMOWA NAJMU POJAZDU 

 
 
Umowa zawarta w dniu …………..   r. pomiędzy: 
 
REDMET  Sp. z o.o., z siedzibą w Redzie ul. Drogowców 1, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku,  
KRS: 0000831394, NIP  5882456962, kapitał zakładowy: 50.000 złotych, tel. 668 668 260. 
 
reprezentowana przez: Tomasza Kraszewskiego – Prezesa Zarządu 
 
zwaną dalej WYNAJMUJĄCYM,  a 
 

Nazwa firmy:  
Siedziba: 
NIP:  
Prawo jazdy nr:    
Tel.:                 
Mail:  
 

Imię i nazwisko: 
Adres zamieszkania: 
PESEL: 
Prawo jazdy nr: 
Tel.:    
Mail: 
 
Zwanym dalej NAJEMCĄ 
       §1 
 

1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy do używania pojazd a Najemca zobowiązuje 

się płacić Wynajmującemu ustalony czynsz najmu.  

2. Wynajmujący przekazuje Najemcy, na podstawie protokołu stanowiącego załącznik nr 1 do 

umowy i będzie przyjmował na podstawie protokołu stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy, pojazd mechaniczny:  

marka i model:   

   nr rejestracyjny:  

   nr VIN :            

   kolor nadwozia :       

Warunku wynajmu: 

Na okres od dnia  

Stawka wynajmu za dobę ;  

Za okres najmu ; 

Limit kilometrów:  



Depozyt :  

Udział własny w szkodzie :  

Płatność:   

 

§2  
  

1. Najemca ma obowiązek użytkować przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i 
właściwościami. 

2. Przedmiot najmu nie może być przez Najemcę oddany do użytkowania albo podnajmu osobie 
trzeciej bez zgody Wynajmującego. 

3. Pojazd należy tankować paliwem zgodnym ze specyfikacją oraz dokumentacją techniczną. 
4. Najemca oddając pojazd jest zobowiązany opłacić różnicę w poziomie paliwa PB do wartości 

100%. Najemca ma możliwość uzupełnienia paliwa ON na placu wypożyczalni do poziomu 
100% w hurtowej cenie. 

5. Najemca oddając pojazd jest zobowiązany opłacić różnicę w poziomie płynów 
eksploatacyjnych tj. płynu do spryskiwacza ewentualnie płynu AdBlue do poziomu 100% 

6. Najemca zobligowany jest do użytkowania auta w ekonomiczny, rozsądny sposób. W 
przypadku nieodpowiedniego użytkowania auta wynajmujący upomina Najemcę o jego stylu 
jazdy na podstawie systemu monitorującego auto. Za 3 upomnieniem wynajmujący 
zatrzymuje kaucję najemcy.  

7. Najemca ma obowiązek zwrotu przedmiotu najmu w stanie w jakim został on mu wydany. 
Pojazd przed zwrotem powinien być odkurzony, jego wnętrze czyste a karoseria umyta. W 
przypadku zwrotu zabrudzonego wewnątrz, nieodkurzonego albo nieumytego z zewnątrz  
pojazdu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 350 PLN. 

8. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia jakichkolwiek wyrobów tytoniowych, w 
tym papierosów elektronicznych, w przypadku stwierdzenia złamania tegoż zakazu Najemca 
zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 1000 złotych. 

9. Najemca zobowiązany jest do informowania Wynajmującego o konieczności dokonania 
przeglądu okresowego ( gwarancyjnego) przedmiotu najmu, wg. wskazań licznika, co 30 tyś. 
kilometrów, tzn. przy wskazaniu przebiegu licznika 30 tyś. kilometrów i każdej następnej 
wielokrotności tej liczby. Powiadomienia należy dokonać pisemnie wysyłając wiadomość 
email na adres: redmetreda5@gmail.com, albo wysyłając sms na numer telefonu 
668 668 260. Koszty przeglądów okresowych ponosi Wynajmujący. W przypadku 
niepoinformowania Wynajmującego o konieczności dokonania przeglądu okresowego 
(gwarancyjnego), Najemca jest zobligowany do zapłacenia kary umownej w wysokości 1000 
złotych. Jeśli w wyniku zaniechania przez Najemcę obowiązku poinformowania 
Wynajmującego o konieczności dokonania przeglądu okresowego (gwarancyjnego) pojazd 
utraci gwarancję fabryczną, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w 
wysokości 10.000 złotych. 

10. Wszelkie naliczone kary umowne będą pobierane z kaucji wpłaconej przez Najemcę.            
W przypadku gdy suma naliczonych kar umownych przewyższy wysokość wpłaconej kaucji, 
Najemca będzie zobowiązany do uiszczenia różnicy pomiędzy kwotą wpłaconej kaucji a 
sumą naliczonych opłat w ciągu 3 dni. 

11. Czas trwania umowy liczony jest w dobach, przy czym doba trwa 24 godziny. Zwłoka w 
zwrocie przedmiotu najmu do 2 godzin nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat. W 
przypadku przekroczenia tego czasu pobierana będzie opłata jak za pełną dobę. 

12. W przypadku chęci przedłużenia czasu obowiązywania niniejszej umowy, Najemca 
zobowiązany jest do poinformowania o tym Wynajmującego. Informację taką należy przesłać 
na adres e-mail: redmetreda5@gmail.com, podając przy tym dane rejestracyjne pojazdu i 
okres na który umowa ma zostać przedłużona. Maksymalny czas trwania umowy, bez 
konieczności dokonania oględzin przedmiotu najmu przez Wynajmującego wynosi 90 dni. W 
przypadku chęci przedłużenia umowy ponad ten okres, ostatniego dnia jej obowiązywania, 
Wynajmujący dokona oględzin przedmiotu najmu i zadecyduje o możliwości jej 
przedłużenia. 



13. W przypadku braku płatności, Wynajmujący wystosuje wezwanie do zapłaty z terminem 
płatności 7 dni, jeśli okaże się ono bezskuteczne, Wynajmującemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy i odbioru przedmiotu najmu. Wszelkie koszty związane z odbiorem 
przedmiotu najmu ponosi Najemca.  

14. Podanie przez Najemcę prawdziwych i aktualnych danych osobowych i adresowych jest 
konieczne do zawarcia niniejszej umowy. 
 

 
 
 
 
§3 
 

1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.  

2. Wszystkie załączniki są integralną częścią umowy. 
3. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy dla siedziby Wynajmującego. 
 
 
 
 
Czytelny podpis Wynajmującego               Czytelny podpis Najemcy  
 
 
 
 
 
 
 
Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie oraz udostępniane danych osobowych podmiotom i 
organom powołanym do nakładania  oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych 
zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  /Dz. U. nr 14, poz. 60/ oraz 
grzywien wymierzanych na podstawie  ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – 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/. W przypadku jeśli REDMET Sp. z o.o. zostanie obciążona w/wym. opłatami 
lub opłatami o podobnym charakterze i w/wym. uiści, najemca na żądanie Wynajmującego 
zobowiązuję się w/wym. opłaty zwrócić REDMET  Sp. z o.o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO), informujemy, iż: 

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA 
Administratorem danych osobowych jest - REDMET  Sp. z o.o., z siedzibą w Redzie ul. 
Drogowców 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk- Północ w Gdańsku, KRS: 0000831394, NIP  5882456962, kapitał zakładowy: 50.000 
złotych, , tel. 668 668 260. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez REDMET Sp. z o.o.: 
w celu realizacji umowy, art. 6 ust. 1 lit. b.  REDMET Sp. z o.o. jako administrator przetwarza 
następujące dane osobowe: 

a. Nazwisko i imię Najemcy, 
b. Adres e-mail, 
c. Adres zamieszkania, 
d. Numer PESEL, 
e. Numer telefonu. 

2. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 
Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane przez okres trwania 
umowy a po jej ustaniu w celu ewentualny 

3. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą: 
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia 
czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 
2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są 
nieprawidłowe lub niekompletne, 
3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 
4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 
5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi 
danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, 
6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego 
interesu prawnego Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu produktów i usług 
własnych, 
7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Prawa wymienione w pkt. 1-6 powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu 
podane powyżej w pkt. 1. 

4. Podanie danych osobowych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu identyfikacji Konsumenta oraz 
możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

5. Profilowanie 
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO. 

6. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe): 
Kancelaria prawna, przedstawiciele handlowi, firmy kurierskie, Poczta Polska, banki, podmioty 
świadczące usługi płatności przez SMS, internetowe systemy płatności, podmioty świadczący usługi 



techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów 
informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe), podmioty 
upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do umowy  

PROTOKÓŁ WYDANIA POJAZDU 

Poziom paliwa w chwili wydania pojazdu: 100% 

Poziom płynów eksploatacyjnych w chwili wydania pojazdu: 100% 

Godzina wydania pojazdu: 13;30 

Miejsce wydania pojazdu: 84-240 Reda ul. Pucka 11 

Uwagi: Pojazd czysty, odkurzony. 

Wyposażenie pojazdu: 

DOWÓD REJ., POLISA, TRÓJKĄT, GAŚNICA, APTECZKA,  

Stan techniczny pojazdu:  

Stan techniczny samochodu udokumentowany na zdjęciach wykonanych przy Najemcy – TAK / 
NIE 

 

Czytelny podpis Wynajmującego                                      Czytelny podpis Najemcy 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do umowy 
 
PROTOKÓŁ ZDANIA POJAZDU 

Poziom  paliwa w chwili zdania pojazdu:  

Poziom płynów eksploatacyjnych w chwili zdania pojazdu: 

Godzina zdania pojazdu:  

Miejsce zdania pojazdu: 

Uwagi: 

Wyposażenie samochodu: 

DOWÓD REJ., POLISA, TRÓJKĄT, GAŚNICA, APTECZKA,  

Stan techniczny samochodu: Stan techniczny samochodu udokumentowany na zdjęciach 
wykonanych przy Najemcy – TAK / NIE 

 

 
Czytelny podpis wynajmującego                       Czytelny podpis Najemcy 

 
 


