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ToRaRent Sp. z o.o. 
ul. E. Suchardy 6 lok 2 
50-362 Wroclaw 

tel: +48 507 555 676 
+48 71 72 71 820 
fax: +48 71 723 23 10 

KRS: 0000635993 Sąd Rejonowy dla Wrocławia 
Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy 
Kapitał zakładowy wniesiony w całości 

Numer konta: 
89 1750 0012 0000 0000 3489 1826 
NIP: 8982224046 

 

UMOWA WYPOŻYCZENIA SAMOCHODU 

Zawarta w dniu …………….. we Wrocławiu pomiędzy firmą ToRa-Rent Sp. z o.o. ul. Suchardy 6 lok. 2, 
50-362 Wrocław, reprezentowaną przez ………………… zwanym w dalszej części Umowy Wynajmującym, 

a …......................... z siedzibą …........................., NIP ….........................  reprezentowaną 

przez …......................... zamieszkały  …......................... …......................... 
…......................... legitymującym się dowodem osobistym ……………………, PESEL 

………………………, telefon kontaktowy …......................... zwanym w dalszej części Umowy 
Najemcą. 

§ 1. 

Przedmiotem najmu jest samochód marki …......................... 
o numerze rejestracyjnym …......................... 
Szczegóły oraz stan techniczny samochodu określa protokół zdawczo-odbiorczy. 

§ 2. 
Wynajmujący oddaje w najem Najemcy opisany w § 1 samochód na okres: 

od dnia …......................... godzina …......................... 
do dnia …......................... godzina …......................... 

§ 3. 
Dane Użytkownika 

Imię i nazwisko  
 

Numer dowodu osobistego / 
paszportu 

  

Numer prawa jazdy   

Zamieszkały   

Telefon kontaktowy   
§ 4. 

Najemca użytkuje samochód w czasie ściśle określonym w zawartej Umowie płacąc za wypożyczenie z góry / 
z dołu i zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, zasadami eksploatacji i 
Regulaminem. 

§ 5. 
Przedmiot najmu nie może być, bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie, używany przez osoby inne 
niż podane jako Użytkownik, oddany w podnajem lub użyczany. 

§ 6. 

Wydanie samochodu nastąpi …......................... 
a jego zwrot po upływie okresu najmu …......................... 

§ 7. 
Wynajmujący oświadcza, że samochód będący przedmiotem najmu jest ubezpieczony w zakresie OC oraz 
posiada ważny przegląd techniczny. 

§ 8. 

Strony ustalają, że czynsz najmu wynosi ……. PLN netto za każdą dobę najmu i za okres najmu samochodu 

wyniesie …......................PLN netto 

słownie: …......................... …......................... …................PLN netto. 

Limit kilometrów na dobę 300 / Zniesiony za opłatą 50 PLN netto za dobę. 
 

§ 9. 
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Ponadto Wynajmujący pobrał kaucję ….. PLN, która podlegać będzie zwrotowi przy oddaniu auta. 
Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozliczenia wszelkich opłat wynikających z niniejszej Umowy i 
Regulaminu z kaucji wpłaconej przez Najemcę / Kaucji nie pobrano. 

§ 10. 
Najemca oświadcza, że: 

1. W razie kolizji lub wypadku spowodowanego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 
ponosi pełną odpowiedzialność finansową oraz prawną za powstałe szkody. 
2. Nie będzie opuszczał terytorium RP bez pisemnej zgody Wynajmującego. 
3. Są mu znane ogólne warunki ubezpieczeń i będzie się do nich stosował. 
4. Jest świadomy odpowiedzialności karnej i dokumenty przedstawione Wynajmującemu są prawdziwe a 
adres zamieszkania / siedziby aktualny wg danych w przedstawionych dokumentach. 
5. Najemca oświadcza, że pojazd który otrzymał, jest zgodny z Umową, w dobrym stanie technicznym, 
czysty, zatankowany do pełna, posiada wyposażenie zgodne z przepisami prawa i taki zobowiązuje się 
zwrócić w terminie i miejscu wskazanym w Umowie. 

§ 11. 
Najemca opuszczając samochód ma obowiązek zabezpieczyć samochód, zabrać ze sobą kluczyki oraz 
dokumenty samochodu. 

§ 12. 
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za mandaty karne, oraz inne opłaty nieuiszczone a do 
których był zobowiązany(np. opłaty za przejazdy drogami płatnymi) w związku z użytkowaniem samochodu 
wymienionego w § 1. 

§ 13. 
Dobrowolnie podane, ale niezbędne do realizacji Umowy dane, przetwarzane są na podstawie art. 6 us.1 lit. B 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. dalej RODO w celu obsługi i 
realizacji zamówień oraz zapewnieniu bezpieczeństwa. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do 
zrealizowania usługi, maksymalnie 6 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich 
danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu. 

§ 14. 
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 15. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz Regulaminem najmu samochodu, zastosowanie będą 
miały przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 16. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
Załącznikiem do niniejszej Umowy są: 
- Regulamin wypożyczalni ToRaRent Sp. z o.o. 
- protokół przekazania pojazdu. 

§ 17. 
Wynajmujący oświadcza, że otrzymał Regulamin wypożyczalni, zapoznał się z nim oraz akceptuje jego 
warunki. 
 
 
......................................................      ............................................................. 

Podpis Wynajmującego      Podpis Najemcy 
Wyrażam zgodę na wyjazd i eksploatację(zgodnie z Regulaminem) samochodu opisanego w § 1 niniejszej 
Umowy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

......................................................   
Podpis Wynajmującego 


