Umowa użyczenia samochodu
Zawarta w …………………… w dniu …………………., pomiędzy:
………………………, zamieszkałym ……………………….., …………….., legitymującym
się dowodem osobistym nr ………………………… oraz
…………………., zamieszka……………………, ……………………. legitymującą się
dowodem osobistym nr ………………………….
zwanymi dalej Użyczającymi,
a
………………….., zamieszkałym ………………., ……………….. legitymującym się
dowodem osobistym nr ……………….. zwanym dalej Biorącym do używania, o następującej
treści następującej:
§1
Użyczający

oświadczają,

że

są

właścicielami

samochodu

osobowego

marki

…………………., rocznik …………, numer nadwozia ………….. numer rejestracyjny
…………….., wartość……………………
§2
Użyczający użyczają i dają w bezpłatne używanie biorącemu przedmiot użyczenia, o którym
mowa w § 1 w związku z planowaną działalnością gospodarczą.
§3
1. Biorący do używania przedmiot, o którym mowa w § 1, przyjmuje i zobowiązuje się do
jego używania zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania w należytym stanie.
2. Biorącemu do używania nie wolno oddawać przedmiotu użyczenia do korzystania osobom
trzecim.
§4
Biorący do używania oświadcza, że przedmiot użyczenia już odebrał i stwierdza, że jest on
kompletny, znajduje się w stanie przydatnym do umówionego użytku i że nie ma on z tego
tytułu żadnych zastrzeżeń.
§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………… do 31.12.2023.
§6

1

1. Biorący do używania zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw
niezbędnych do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym.
2. Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę samochodu, jeżeli używał
go w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem.
§7
Bez zbędnej zwłoki po upływie czasu obowiązywania umowy Biorący do używania jest
obowiązany zwrócić samochód Użyczającemu.
§8
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę zachowując 3 miesięczny okres wypowiedzenia.
§9
Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia,
jeżeli Biorący do używania używa samochód niezgodnie z przeznaczeniem lub narusza inne
postanowienia niniejszej umowy.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

UŻYCZAJĄCY:

……………………………
(własnoręczny podpis)

BIORĄCY DO UŻYWANIA:

……..……………………………
(własnoręczny po dpis)
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