UM OWA NAJM U zawart a w dniu ....../ ................./ 2019 r. pomi ędzy
a Najemcą/ Użyt kownikiem Dane z dokum ent u to żsam o ści oraz o św iadczenie o adresie zameldow ania wype łnia klient
Firma:
Imi ę:
Nazwisko:
Ulica:
NIP:
Nr domu/ mieszkania
REGON:
Kod poczt ow y:
Punkt wydania i odbioru pojazdu:
M iejscow o ść:
PESEL/ NIP:
Nr prawa jazdy:
Nr dow odu osobist ego:
Tel:
Organ w ydaj ący:
Tel. alarm:
Dat a wydania:
e-mail:
Telefon kont akt owy:
e-mail:
Ośw iadczam, że moim
adresem zameldow ania jest
adres:
Ośw iadczam, że moim adresem
Wynajmuj ącym:

korespondencyjnym jest adres:
i na t en adres proszę kierow ać korespondencj ę za ewent ualne not y obci ążeniowe, pism a adm inistracyjne i w ezw ania
urzędowe wynikłe w okresie trw ania umowy najmu pojazdu

Czyt elny podpis:
kt órej przedmiot em jest samochód osobow y
SM ART ForTWO o numerze rejest racyjnym:
Najemca/ U żytkow nik w yraża zgod ę na przet warzanie swoich danych osobow ych dla pot rzeb wypo życzalni zgodnie z ust aw ą z dnia 29-08-1997 o Ochronie Danych Osobow ych.
Najemca/ Użytkow nik ośw iadcza, i ż zapoznał si ę z w arunkami najmu, które stanow i ą int egraln ą część umow y oraz w całości je akceptuje.
Umow a zost ała sporządzona w dw óch jednobrzmi ących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze st ron ( razem st ron 2)

Wynajmuj ącym ( dat a, podpis)

Dat a wydania:
Godzina wydania:
M iejsce wydania:
Cena najmu:

Najemca/ Użyt kownik ( dat a, podpis):

PROTOKÓŁ WYDANIA POJAZDU z dnia ....../ ............../ 2019 r.
Planowana data zwrot u:
Podst awienie aut a (TAK/ NIE), adres:
Odebranie aut a (TAK/ NIE), adres:
Obsł uga poza godzinami pracy biura (N/ WS) :

Wp łat a kaucji ( KARTA/ GOTÓWKA)
St an licznika - wydanie :
Uw agi:

Odbiór z punkt u ( w t ym lot nisko):
St an paliw a:

Wynajmuj ącym ( dat a, podpis)

Najemca/ Użyt kownik ( dat a, podpis):

Dat a zwrot u:
Godzina zw rotu:

TAK(30 zł/ 60 zł)/ NIE
TAK(60 zł)/ NIE

PROTOKÓŁ ZWROTU POJAZDU z dnia ...../ ............../ 2019 r.
Odebrano aut o z adresu (TAK/ NIE):

Obsł uga poza godzinami pracy biura (N/ WS) :

M iejsce zwrot u:
Cena najmu:
Zw rot kaucji ( KARTA/ GOTÓWKA)
St an licznika - zw rot :
Uwagi ( uszkodzenia, przekroczone
kilomet ry, inne ):

St an paliw a:
Przekroczenie kilomet rów (TAK/ NIE)
Zwrot w punkcie ( w t ym lot nisko):
Dop łat a ogó łem:

Wynajmuj ącym ( dat a, podpis)

Najemca/ Użyt kownik ( dat a, podpis):

TAK(30 zł/ 60 zł)/ NIE

TAK(60 zł)/ NIE

Uwagi: wypełni ć pola niezacienione.
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t el. +48 516 760 008

w w w .w ypozyczsmart.pl

