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Umowa wynajmu pojazdu zawarta w ………………………………, dnia …………………… 

pomiędzy: 

Ecofleet sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Nowym Tomyślu, działająca pod marką Efrental,  

ul. Długa 2/6, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP 7882012427, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687954, której akta rejestrowe 

prowadzone są przez Sąd Rejonowym Poznań – Nowie Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

reprezentowana przez Prezesa Zarządu swego komplementariusza – Pana Jarosława 

Sierzańskiego 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wynajmującym 

a  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Najemcą 

zwanymi w dalszej części umowy łącznie Stronami  

o następującej treści:  

 

Preambuła 

Zgodną wolą stron niniejszej umowy jest jej zawarcie w celu minimalizacji szkody oraz 

potencjalnych strat finansowych Najemcy w związku z niemożliwością pełnego i swobodnego 

prowadzenia działalności  gospodarczej w następstwie zdarzenia szkodowego. Najemca 

zainteresowany jest pozyskaniem możliwości korzystania z pojazdu stanowiącego przedmiot 

umowy najmu na czas likwidacji szkody w uszkodzonym pojeździe..  

 

§1 Przedmiot Umowy 

1. Na zasadach określonych niniejszą Umową Wynajmujący zobowiązuje się oddać odpłatnie 

Najemcy do używania pojazd: .................................................. nr rej. 

......................................, nr VIN ……………………………………….(dalej: Pojazd 

Zastępczy lub Pojazd), a Najemca zobowiązuje się uiszczać z tego tytułu czynsz na 

zasadach określonych niniejszą Umową.  

2. Pojazd Zastępczy posiada ważną polisę OC i AC oraz aktualny przegląd techniczny.  

3. Najemca zapoznał się ze specyfikacją i wyposażeniem Pojazdu i nie zgłasza do nich 

zastrzeżeń.  

 

§ 2 Oświadczenia Najemcy 

1. Najemca oświadcza, że: 

1) konieczność najmu Pojazdu Zastępczego wynika ze zdarzenia drogowego (dalej: 

Zdarzenie), w wyniku którego uszkodzony został wykorzystywany przez niego 

regularnie pojazd (dalej: Pojazd Uszkodzony);  

2) Najemca użytkował Pojazd Uszkodzony jako jego właściciel / leasingobiorca / 

inne:………; 

3) Zdarzenie nastąpiło z wyłącznej winy osób trzecich, które nie kierowały Pojazdem 

Uszkodzonym; 

4) zgłosił Zdarzenie do ubezpieczyciela OC sprawcy; 

5) nie dysponuje innym pojazdem mogącym zastąpić Pojazd Uszkodzony w wykonywanej 

przez Najemcę działalności gospodarczej; 

6) najem Pojazdu Zastępczego jest dla niego niezbędny w celu kontynuowania 

prowadzonej działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie; 

7) Pojazd Zastępczy należy do podobnej klasy co Pojazd Uszkodzony; 

8) jest płatnikiem VAT; 

9) ubezpieczyciel OC sprawcy Zdarzenia nie posiada względem niego żadnych 

wierzytelności mogących stanowić tytuł potrącenia z wierzytelnością o zwrot kosztów 

najmu pojazdu zastępczego. 



2 

 

 

 

§ 3 Usługi dodatkowe 

1. W ramach Umowy Wynajmujący zapewnia Najemcy: 

1) podstawienie Pojazdu pod dowolny wskazany przez Najemcę adres na terenie Polski w 

ciągu 8 godzin od momentu podpisania niniejszej Umowy;  

2) podstawienie Pojazdu pod dowolny wskazany przez Najemcę adres na terenie UE w 

ciągu 24 godzin od momentu podpisania niniejszej Umowy; 

3) odebranie Pojazdu po zakończeniu Umowy z dowolnego wskazanego przez Najemcę 

adresu na terenie Polski w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Najemcę 

takiego zapotrzebowania telefonicznie pod numerem ............................. bądź mailowo 

na adres ................................................ 

4) odebranie Pojazdu po zakończeniu Umowy z dowolnego wskazanego przez Najemcę 

adresu na terenie UE w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Najemcę takiego 

zapotrzebowania telefonicznie pod numerem ............................. bądź mailowo na adres 

................................................ 

5) brak opłat wstępnych jak i limitu kilometrów; 

6) czyszczenie Pojazdu Zastępczego przed jego wydaniem i po odbiorze; 

7) kartę paliwową przypisaną do Pojazdu Zastępczego oraz bezpośrednie refakturowanie 

kosztów, którymi Wynajmujący został obciążony w związku z użyciem z karty 

paliwowej – bez dodatkowych opłaty; 

8) urządzenia Viatoll oraz Tollcollect przypisane do Pojazdu Zastępczego oraz 

bezpośrednie refakturowanie poniesionych na te usługi wydatków – bez dodatkowych 

opłat; 

9) możliwość korzystania z systemów monitorujących Pojazd Zastępczy poprzez systemy 

GPS, które dla bezpieczeństwa przewożonego towaru za który odpowiada Najemca 

nieustannie monitorują aktualne położenie Pojazdu. 

10) za osobnym porozumieniem – bezkosztowo Zieloną Kartę i ubezpieczenie wyjazdu do 

Rosji.  

2. Usługi wymienione w ust. 1 powyżej według deklaracji Najemcy i z doświadczenia 

Wynajmującego są niezbędne do zapewnienia ciągłości operacyjnej w prowadzonej 

działalności gospodarczej bez ponoszenia strat finansowych przez Najemcę 

spowodowanych między innymi przez nieplanowane przestoje w pracy lub dodatkowe 

czynności operacyjne, administracyjne, czy księgowe. 

` 

§ 4 Wynagrodzenie 

1. Z tytułu najmu Pojazdu Zastępczego Wynajmujący pobiera wynagrodzenie w formie 

czynszu za każdą rozpoczętą dobę trwania najmu w wysokości określonej cennikiem z ust. 

2 poniżej. Aktualny cennik jest również dostępny na stronie www Wynajmującego. 

Najemca oświadcza, że nie zgłasza zastrzeżeń do treści cennika, a wskazane tam kwoty 

uznaje za rozsądne i ekonomicznie uzasadnione. 

2. CENNIK: 

Liczba 

dni 

Ciągnik 

siodłowy 

EURO 6 

Ciągnik 

siodłowy 

EURO 6 z 

Hydrauliką 

Mercedes-

Benz 

Atego 

Naczepa 

Plandeka 

Standard 

Naczepa 

Plandeka 

Mega 

Naczepa: 

Chłodnia 

Naczepa: 

Wywrotka 

1 2000 2000 1500 1500 1500 2000 2000 

2-7 1500 1500 1000 1000 1000 1000 800 

8 i 

więcej 

1000 1200 700 500 500 750 750 

Wskazana cena jest kwotą netto [PLN] i dotyczy jednego dnia najmu. 

  

3. Kwota należnego wynagrodzenia płatna będzie na rachunek bankowy Wynajmującego o 

numerze  10 1160 2202 0000 0003 3019 5996 na podstawie faktury wystawianej przez 

Wynajmującego po zwrocie Pojazdu Zastępczego. W przypadku najmu przekraczającego 
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30 dni Wynajmujący zdecyduje o co miesięcznym rozliczeniu, wystawiając fakturę 

uwzględniającą naliczone wynagrodzenie po zakończeniu danego miesiąca 

kalendarzowego. 

4. W przypadku opóźnienia płatności Wynajmującemu przysługuje prawo do naliczania 

maksymalnych odsetek za opóźnienie. 

5. Wynajmujący oświadcza, że na podstawie otrzymanej dokumentacji i oświadczeń Najemcy 

podejmie odpowiednie kroki w celu rozliczenia należnego mu wynagrodzenia 

bezgotówkowo, z odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela OC sprawcy 

Zdarzenia. Mając na uwadze proces likwidacji szkody w następstwie Zdarzenia Strony 

mogą uzgodnić odroczenie terminu płatności wartości netto wynagrodzenia, tak aby 

rozliczyć je bezgotówkowo. Niezależnie od powyższego Najemca zobowiązany będzie do 

pokrycia odpowiedniej części podatku VAT bez względu na przebieg procesu 

likwidacyjnego jak i cesję praw do odszkodowania za najem pojazdu zastępczego. 

6. Refakturowanie, o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy, następuje niezależnie od 

rozliczenia opisanego w niniejszym paragrafie. 

 

§ 5 Obowiązki Najemcy 

1. Najemca zobowiązuje się współdziałać z Wynajmującym w zakresie dochodzenia roszczeń 

od ubezpieczyciela. Zobowiązanie powyższe obejmuje w szczególności obowiązek: 

1) rzetelnego informowania Wynajmującego o przebiegu postępowania likwidacyjnego, 

naprawy Uszkodzonego Pojazdu lub likwidacji szkody całkowitej; 

2) niezwłocznego informowania Wynajmującego o wszelkiej korespondencji, jaką 

otrzymał w związku z procesem likwidacji szkody w następstwie Zdarzenia; 

3) dostarczania wszelkich dokumentów, które będą wymagane przez ubezpieczyciela OC 

sprawcy Zdarzenia; 

4) współdziałania z Wynajmującym w celu pozyskania odpowiednich informacji od 

serwisu, któremu zlecono naprawę Pojazdu Uszkodzonego;  

5) uzyskania cesji wierzytelności przysługującej w stosunku do ubezpieczyciela OC 

sprawcy Zdarzenia od współwłaściciela Pojazdu Uszkodzonego lub od leasingodawcy. 

2. W ramach realizacji powyższych obowiązków Najemca w szczególności udziela 

Wynajmującemu pełnomocnictwa do uzyskania pełnego wglądu w akta szkodowe 

będące w posiadaniu ubezpieczyciela OC sprawcy Zdarzenia, jak i serwisu, któremu 

zlecono naprawę Pojazdu Uszkodzonego, oraz uzyskania od tych podmiotów 

odpowiednich informacji o przebiegu naprawy i procesie likwidacji szkody w 

następstwie Zdarzenia. Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie do ustanowienia 

dalszych pełnomocników. 

3. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać Pojazd Zastępczy zgodnie z jego przeznaczeniem 

i zasadami prawidłowej eksploatacji, w tym do terminowego przekazywania Pojazdu 

Zastępczego do serwisu i przeglądu.  

4. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, Najemca zobowiązany jest do ponoszenia 

kosztów utrzymania Pojazdu Zastępczego w stanie przydatnym do umówionego użytku 

przez cały czas trwania najmu, w tym do ponoszenia drobnych nakładów związanych ze 

zwykłym używaniem Pojazdu oraz elementów jego wyposażenia. Ponadto Najemca ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za wszelkie kary, mandaty i inne podobne należności związane 

z korzystaniem z Pojazdu. 

5. Najemca obowiązany jest zapoznać się z warunkami umowy ubezpieczenia Pojazdu 

Zastępczego i je przestrzegać, a także deklaruje, że zapozna się z nimi każdy użytkownik 

Pojazdu.  

6. W razie awarii lub uszkodzenia Pojazdu Zastępczego bądź któregoś z elementów jego 

wyposażenia, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o 

przyczynach i rozmiarach awarii bądź uszkodzenia oraz przekazać Pojazd do naprawy do 

wskazanego przez Wynajmującego serwisu lub innego zakładu, którego wybór 

Wynajmujący uprzednio zaakceptuje. 

7. W razie kradzieży Pojazdu lub zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia komunikacyjnego z 

jego udziałem, z winy lub bez Najemcy, Najemca (zamiennie osoba dysponująca Pojazdem 
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za jego zgodą) zobowiązany jest zawiadomić Policję i pozostać na miejscu zdarzenia, jak 

również uczestniczyć w sporządzeniu notatki/protokołu przez funkcjonariuszy Policji oraz 

w innych wymaganych czynnościach. W przypadku nie dopełnienia powyższych 

obowiązków, wszelkie ryzyko związane z ustaleniem przebiegu i przyczyn zdarzenia 

obciąża Najemcę. 

8. Najemca ponosi odpowiedzialność w szczególności za wszelkie zaistniałe w okresie najmu 

szkody w Pojeździe Zastępczym, w tym kradzież lub szkodę całkowitą, w zakresie w jakim 

ubezpieczyciel OC sprawcy Zdarzenia lub ubezpieczyciel AC Pojazdu odmówili wypłaty 

odszkodowania, bez względu na przyczynę odmowy – chyba że odmowa nastąpiła z 

wyłącznej winy Wynajmującego, bądź też w zakresie w jakim odszkodowanie nie 

przysługuje, zgodnie z warunkami AC. Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia 

Najemcy kosztami poniesionymi w następstwie usunięcia szkody w Pojeździe w ramach 

ubezpieczenia AC.  

9. Za działania osób trzecich, którym Najemca oddał Pojazd Zastępczy do używania, 

odpowiada on jak za działania własne. 

 

§ 6 Okres trwania i wypowiedzenie Umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy czym Strony wyrażają wolę 

zakończenia najmu wraz z upływem okresu niezbędnego dla organizacji i zakończenia 

procesu likwidacji szkody w Pojeździe Uszkodzonym. 

2. Najemca uprawniony będzie do zwrotu Pojazdu, a tym samym rozwiązania Umowy, w 

każdym czasie w przypadku stwierdzenia braku podstaw do dalszego wynajmowania 

pojazdu zastępczego w związku ze Zdarzeniem, w tym w przypadku stwierdzenia upływu 

okresu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Wynajmujący uprawniony będzie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek postanowienia 

niniejszej Umowy. 

4. Niezależnie od powyższych postanowień, każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania 

niniejszej Umowy z jednodniowym okresem wypowiedzenia.   

5. W związku z rozwiązaniem Umowy Najemca zobowiązany jest niezwłocznie wskazać 

adres wydania (zwrotu) Pojazdu oraz umożliwić jego odbiór Wynajmującemu lub jego 

przedstawicielom stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 niniejszej Umowy. Wynagrodzenie 

określone w § 4 niniejszej Umowy pozostaje naliczane do momentu zwrotu Pojazdu 

Wynajmującemu.  

 

§ 7 Wydanie i zwrot Pojazdu 

1. Wydanie oraz zwrot Pojazdu zostanie stwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. 

2. Wydanie Pojazdu wraz odpowiednimi dokumentami i akcesoriami nastąpi dnia 

......................  

3. Ewentualne zastrzeżenia co do stanu Pojazdu na moment wydania Najemca wskaże w 

protokole zdawczo-odbiorczym. W przypadku niezapisania zastrzeżeń w protokole 

przyjmuje się, że takowych nie stwierdzono, a Najemca zapoznał się ze stanem technicznym 

i stanem wyposażenia Pojazdu Zastępczego i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń. 

Najemca w szczególności potwierdza, że Pojazd Zastępczy jest czysty a stan paliwa wynosi 

............... 

4. Pojazd Zastępczy jak i przekazane akcesoria i dokumenty, powinny zostać zwrócone 

Wynajmującemu w stanie w jakim zostały wydane z uwzględnieniem normalnego stopnia 

zużycia. Pojazd w chwili zwrotu powinien być zatankowany w ilości zgodnej ze stanem na 

chwilę wydania, w przeciwnym wypadku Najemca zobowiązany będzie pokryć koszty 

uzupełnienia stanu paliwa.  

5. W przypadku zwrotu Pojazdu w stanie pogorszonym, Najemca zobowiązany będzie do 

pokrycia szacunkowych kosztów usunięcia stwierdzonych usterek i uszkodzeń, których 

wysokość określi wybrany przez Wynajmującego serwis w oparciu o aktualny cennik i 

wskazania systemu kosztorysowego (Autadex lub inny), które to koszty zostaną 

powiększone o 10%. Nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez Wynajmującego 
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naprawienia szkody na zasadach ogólnych, w szczególności wynikającej z utraty 

możliwości korzystania z Pojazdu.  

6. W przypadku nieprzekazania Wynajmującemu przy zwrocie Pojazdu wydanych Najemcy 

akcesoriów bądź dokumentów lub przekazania ich w stanie zniszczonym lub niezupełnym, 

Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 200,00 EURO od 

każdego niezwróconego we właściwym stanie egzemplarza akcesorium czy dokumentu. 

Nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez Wynajmującego naprawienia szkody na 

zasadach ogólnych.  

7. Najemcę obciążają koszty Wynajmującego wywołane wskazaniem nieprawidłowego 

adresu wydania lub zwrotu Pojazdu, jak i utrudnianiem lub uniemożliwieniem wydania lub 

zwrotu Pojazdu pod wskazanym adresem. W przypadku uchybienia obowiązkowi zwrotu 

Pojazdu najemca upoważnia Wynajmującego do odebrania Pojazdu na koszt i ryzyko 

Najemcy. Strony ustalają ryczałtowy koszt powyższych czynności na kwotę 500,00 EURO. 

Uiszczenie tej kwoty nie zwalnia Najemcy od obowiązku naprawienia pełnej szkody na 

zasadach ogólnych. Upoważnienie udzielone niniejszym ustępem nie zwalnia Najemcy od 

obowiązku osobistego zwrotu Pojazdu. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Strony podają następujące dane do kontaktów:  

1) Wynajmujący :  

Ecofleet Sp.z o.o. Sp. k. , ul. Długa 2/6  

64-300 Nowy Tomyśl , email: js@efrental.eu telefon:603800600 

2) Najemca: …………………………… 

 

warunkiem skuteczności doręczenia jest dokonanie doręczenia na powyżej wskazany adres, 

zmiana któregokolwiek adresu wymaga poinformowania drugiej strony umowy na piśmie 

pod rygorem uznania za skuteczne doręczeń dokonywanych na dotychczasowe adresy. 

2. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych Wynajmującemu 

danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy oraz dochodzenia przez 

Wynajmującego roszczeń związanych z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy. 

Nadto oświadcza, że zgodę składa dobrowolnie oraz że został poinformowany o 

uprawnieniach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza o prawie 

wglądu do danych osobowych i ich poprawienia. 

3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisu Kodeksu Cywilnego, 

5. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy rozpatrywać będzie rzeczowo właściwy sąd 

według siedziby Wynajmującego. 

 

 

 

……………………………………….                    ………………………………...

  

Wynajmujący       Najemca 

 


