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Umowa najmu ruchomości 

 

zawarta w Poznaniu, dnia 14. kwietnia 2009 r. 

 

pomiędzy: 

Kazimierzem Boroniem , zamieszkałym w Poznaniu, przy ul.  Głównej 8 legitymującym się 

dowodem osobistym AAA 0000000 zwanym w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM 

a 

Ludwikiem Myślińskim , zamieszkałym w Poznaniu, przy ul.  Browarnej 9 legitymującym się 

dowodem osobistym AGG 555555 zwanym w dalszej części umowy NAJEMCĄ. 

 

§ 1 

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem: samochodu osobowego marki Opel Astra, 

rok produkcji 1999, pojemność silnika 1,8, o  mocy 105 KM, numer rejestracyjny PO 

9890099, numer silnika VIM 77676766565656, kolor czarny.   

 

2. Rzecz jest w stanie technicznym dobrym. Ostatni przegląd techniczny samochodu 

opisanego w pkt. 1 odbył się w marcu 2009 r.  

 

§ 2 

1. Wynajmujący oddaje do używania rzecz, o której mowa w § 1 umowy, a najemca rzecz tę 

przyjmuje w najem. 

2. Rzecz zostanie przeznaczona przez Najemcę do użytku osobistego. 

 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 2 lat. 

 

§ 4 

Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz w kwocie 700 zł netto do 5 każdego 

miesiąca. 
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§ 5 

1. Najemca zobowiązuje się do ubezpieczenia samochodu od odpowiedzialności cywilnej na 

okres obowiązywania umowy. 

2. Wynajmujący zobowiązuje się do osobistego korzystania z przedmiotu umowy i nie 

przekazywania go do użytkowania osobom trzecim. 

 

§ 6 

1. Wynajmującemu i najemcy służy prawo wypowiedzenia umowy za 2 tygodniowym 

okresem wypowiedzenia. 
 

2. Wynajmującemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, 

w przypadku gdy najemca odda rzecz do używania osobie trzeciej. 
 

3. Najemcy służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku 

gdy wynajmujący nie ubezpieczy przedmiotu umowy 

 

§ 7 

Wydanie przedmiotu najmu Najemcy nastąpi w dniu 14 kwietnia 2009 r. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą maiły przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Najemcy 

i jednym dla Wynajmującego. 

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

      NAJEMCA WYNAJMUJĄCY 

 


