
UMOWA NAJMU MOTOCYKLA

Zawarta dnia ______________ w Warszawie    pomiędzy

RM  sp  z  o.o.  Ul  Szczęsna  26  02-454  Warszawa  ,  NIP: 522  321  20  84,  zwaną  dalej  Wynajmującym,
reprezentowaną przez Mariusza Romanowskiego,

a

...............................................................................................................adres  zamieszkania  (lub
siedziby):...........................................................................................,  numer  PESEL  (lub
KRS):....................................................,  numer  NIP.....................................................,  numer  prawa  jazdy
…............................, wydane przez..................., zwanym dalej Najemcą

1. Wynajmujący  oddaje  w  najem  Najemcy  motocykl  marki  ____________________________  koloru
________________,  typ/model_______________________  rok  produkcji  ___________________,  o
numerach  rejestracyjnych  ______________________  VIN  ________________________  zwany  w
dalszej części umowy jako Motocykl.

2. Umowa  zostaje  zawarta  na  okres  od  dnia  __________  godz.  _____  do  dnia
_____________godz._______.

3. Czynsz  najmu  wynosi  .............................złotych  netto  za  1  dzień  trwania  umowy.  Czynsz  płatny
jest .............................

4. Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z przedmiotem najmu określonym w pkt. 1: kluczyki 1szt, , kluczyki od
stosowanych w pojeździe zabezpieczeń.

5. Miejsce wydania i zwrotu Motocykla to __________________________________________

6. Wynajmujący  oświadcza,  że  Motocykl  jest  w  pełni  sprawny,  oraz  posiada  obowiązkowe  wyposażenie,
zestaw narzędzi oraz jest zatankowany do pełna.

7. Najemca zwróci Motocykl Wynajmującemu wraz z rzeczami wymienionymi w ust. 1 oraz z pełnym bakiem
w dniu __________ o godzinie …..................

8. Celem usprawnienia komunikacji, strony wyrażają zgodę na kontakt drogą elektroniczną oraz telefoniczną i
w tym celu podają aktualne dane:

Wynajmujący: tel.: ............................, adres e-mail: ............................

Najemca: tel.: ............................, adres e-mail: ….................................. .

9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Warunki  najmu  określa  Regulamin  wypożyczalni  Motocykli,  który  został  wręczony  Najemcy  wraz  z
niniejszą Umową, z którego postanowieniami Najemca się zapoznał oraz w pełni akceptuje.

Podpis Najemcy                                                        Podpis Wynajmującego



REGULAMIN NAJMU MOTOCYKLA

z dnia 25.10.2021 roku

§ 1

Postanowienia ogólne/definicje
1. Niniejszy  Regulamin  (dalej  jako  Regulamin)  określa  szczegółowe

warunki  umów najmu Motocykli  zawieranych  przez  RM sp  z  o.o.  w
ramach  prowadzonej  działalności  polegającej  na  wypożyczaniu
motocykli na podstawie zawieranych umów najmu.

2. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1) Wynajmujący – RM sp z o.o. ,
2) Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, która bierze samochód do używania
i zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz oraz której
dane osobowe zostały ujawnione w Umowie najmu samochodu,

3) Umowa  najmu  lub  Umowa  –  umowa  najmu  na  podstawie  której
Wynajmujący  zobowiązuje  się  oddać  Najemcy  Motocykl  do  używania
przez  czas  oznaczony,  a  Najemca  zobowiązuje  się  płacić
Wynajmującemu umówiony czynsz.

4) Motocykl – przedmiot Umowy najmu.

§ 2

WYDANIE I ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU

1. Przy  wydaniu  Motocykla  strony  umowy  zobowiązane  są  do
przeprowadzenia  oględzin  stanu technicznego  i  wizualnego pojazdu  i
udokumentowania  ewentualnych  uwag  w  protokole  stanowiącym
załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Najemca  może  zwrócić  Motocykl  w  innym  miejscu  po  uprzednim
ustaleniu  z Wynajmującym  i  poniesieniu  dodatkowych  kosztów  w
przypadku ich wystąpienia.

3. Najemca zwróci Motocykl w stanie niepogorszonym wraz ze wszystkimi

dokumentami  i  przedmiotami  wydanymi  wraz  z  Motocyklem.  W
przypadku  braku  kompletu  dokumentów  Umowa  będzie  traktowana
jako  przedłużona  do  czasu  wydania  nowych  dokumentów z  tym,  że
Motocykl niezwłocznie zostaje zwrócony w posiadanie Wynajmującego.

4. Przedłużenie  czasu  trwania  umowy  może  nastąpić  po  przekazaniu
stosownej informacji Wynajmującemu w formie pisemnej (dopuszczalna
forma  wiadomości  elektronicznej)  na  dwa  dni  przed  zakończeniem
trwania niniejszej umowy.

5. Przedłużenie  czasu  trwania  umowy  zostaje  potwierdzone  pisemnie
(dopuszczalna forma wiadomości elektronicznej) przez Wynajmującego.

6. W przypadku opóźnienia w zwrocie Motocykla, Najemca zobowiązuje
się zapłacić karę umowną w wysokości  określonej w § 6 pkt.2)  lit.  C
Regulaminu.

7. W chwili zwrotu pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić ewentualne
kary umowne wymienione w § 6 Regulaminu oraz inne obciążające go
opłaty oraz ewentualnie pokryć szkody, za które odpowiada. Kwota tych
należności zostanie pomniejszona o kwotę zatrzymanej kaucji.

§ 3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W przypadku, gdy Motocykl ulegnie usterce,  uszkodzeniu,  zniszczeniu lub
kradzieży  Najemca  ma  obowiązek  powiadomić  o  tym  niezwłocznie
Wynajmującego  oraz  Policję  w  celu  przekazania  wszelkich  informacji
dotyczących  okoliczności  i  świadków  oraz  sporządzenia  stosownego
protokołu  odnośnie  okoliczności  zajścia  zdarzenia.  Jeżeli  usterka  może



stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania
dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.

2. Jeżeli  uszkodzenie  Motocykla  nastąpiło  w  wyniku  wypadku  drogowego,
Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia, zabezpieczyć
pojazd oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wynajmującego.

3. Najemca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  spowodowane  szkody  w
Motocyklu z jego winy, oraz osób za których działania odpowiada. Najemca
upoważnia Wynajmującego do obciążenia siebie za powstałe szkody z tego
tytułu.  Dodatkowo  Najemca  zobowiązuje  się  pokrywać  koszty  opłat
parkingowych, ewentualnych kosztów odholowania pojazdu bądź mandatów
i  innych  wynikających  ze  złamania  przez  Najemcę  przepisów  o  ruchu
drogowym.

4. W  przypadku  określonym  w  pkt.  3  niniejszego  paragrafu,  Najemca
zobowiązany  jest  wypłacić  Wynajmującemu  stosowne  odszkodowanie  lub
zwrot innych obciążających go opłat, którymi obciążono Wynajmującego, w
terminie 7 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego, o ile należności te
nie zostaną pokryte przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej
lub z wpłaconej przez Najemcę kaucji.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przesłania Najemcy zawiadomienia o
dokonaniu  wykroczenia  drogowego  po  zakończeniu  terminu  Umowy.
Jednocześnie  Wynajmujący  jest  uprawniony  do  udostępnienia  właściwemu
organowi  Umowy,  wskazując  sprawcę,  a  zarazem  płatnika  wskazanego
wykroczenia popełnionego w trakcie trwania.

6. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu wartości Motocykla,
w przypadku jego kradzieży jeżeli:
a) Najemca  nie  zwróci  Wynajmującemu  kluczyków  lub  dokumentów

wynajętego Motocykla,
b) ubezpieczyciel  odmówi  wypłaty  odszkodowania  z  tytułu  kradzieży,  z

uwagi na zaniedbania Najemcy (np. niezabezpieczenie Motocykla przed
kradzieżą).

7. W  zakresie  objętym  ubezpieczeniem  Najemca  może  zgłosić  chęć
skorzystania z ubezpieczenia celem pokrycia szkód, za które Najemca ponosi
odpowiedzialność.  Zakres  ubezpieczenia  nie  obejmuje  jednak  w
szczególności:
a) prowadzenia  Motocykla  w  stanie  nietrzeźwym  po  zażyciu  alkoholu,

narkotyków oraz substancji psychotropowych,
b) prowadzenia Motocykla bez ważnego prawa jazdy,
c) ucieczki prowadzącego Motocykl z miejsca wypadku,

d) podanie  nieprawdziwego  oświadczenia  co  do  miejsca,  czasu,
okoliczności oraz przyczyn powstania szkody,

e) uszkodzenia  pojazdu  w  przypadku  przekroczenia  dopuszczalnej
prędkości, a także w razie dopuszczenia się naruszenia przepisów ruchu
drogowego,

f) szkód  powstałych  w  okolicznościach  innych  niż  zgłoszone
Ubezpieczycielowi, u którego Wynajmujący ubezpieczył Motocykl.

8. Wynajmujący  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  przewożone,
zagubione,  pozostawione  w  Motocyklu  oraz  jakiekolwiek  opłaty  (w
szczególności opłaty parkingowe oraz mandaty) nałożone z winy Najemcy w
związku z używaniem Motocykla.

9. W razie awarii Motocykla, za którą Najemca nie odpowiada, Wypożyczalnia
dołoży  starań,  by  zapewnić  Najemcy  Motocykl  zastępczy  o  podobnym
standardzie. Za czas nieużywania Motocykla z powodu awarii, Wynajmujący
nie pobiera czynszu.

10. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi
warunkami  umów  ubezpieczenia  Motocykla  i  przestrzegać  zawartych  w
warunkach  postanowień  pod  rygorem  odpowiedzialności  za  wyrządzona
szkodę.

§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. Najemcą oraz kierowcą wynajętego Motocykla może zostać osoba, która:

a) ukończyła 18 lat,

b) posiada  ważny  dowód osobisty  (w przypadku obcokrajowcy  –  ważny
paszport), który zostanie okazany przy podpisywaniu Umowy najmu,

c) posiada uprawnienia do kierowania Motocyklem.

2. Motocykl  może  być  prowadzony  wyłącznie  przez  Najemcę  lub  za  zgodą
Wynajmującego wyrażoną w formie pisemnej  pod rygorem nieważności  –
przez  osobę  upoważnioną  przez  Najemcę,  której  dane  osobowe  zostaną
przekazane  Wynajmującemu.  W  przypadku  udostępnienia  wynajętego
Motocykla  osobie  trzeciej  bez  wiedzy  i  zgody  Wynajmującego,  Najemca
odpowiada wobec Wynajmującego za wyrządzone przez nią szkody jak za
działania własne.



3. Wymogi  wskazane  w  pkt.1  obowiązują  przez  cały  okres  trwania  Umowy
najmu.  W  razie  stwierdzenia  niespełnienia  przez  Najemcę  lub  kierowcę
Motocykla  powyższych  wymogów,  Wynajmujący  jest  uprawniony  do
wypowiedzenia Umowy najmu w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji
Wynajmujący zatrzymuje wpłaconą przez Najemcę kaucję.

4. Najemca oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie
toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić
do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

5. Najemca zobowiązuje się do używania Motocyklu wyłącznie na terytorium
Polski. Przekroczenie Motocyklem granicy Polski, wymaga pisemnej zgody
Wynajmującego.

6. Najemca  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  postanowień  Umowy  najmu,
Regulaminu  oraz  używania  Motocykla,  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,
instrukcją producenta i przepisami prawa.

7. Najemca zobowiązuje się do:

a) posiadania  przy  sobie  ważnych  dokumentów,  wymaganych  przez
kontrolę  ruchu  drogowego  (ważne  i  honorowane  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC,
zaświadczenie o wynajęciu Motocykla),

b) stosowania w Motocyklu rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika,
podaną  w  dowodzie  rejestracyjnym oraz  w  dokumentacji  technicznej
pojazdu,

c) zwrotu Motocykla z takim stanem zatankowania zbiornika paliwa, jaki
otrzymał  w  dniu  zawarcia  umowy.  Koszt  paliwa  zużytego  podczas
używania  Motocykla  w  okresie  najmu  pokrywa  Najemca.  Brak
uzupełnienia  paliwa  do  stanu  z  dnia  zawarcia  Umowy,  skutkuje
naliczeniem kary umownej w wysokości 10 zł za litr brakującego paliwa,

d) zwrotu Motocykla bez zabrudzeń,
e) regularnej  kontroli  stanu  technologicznego  i  eksploatacyjnego

Motocykla,
f) zabezpieczenia Motocykla przed kradzieżą,
g) zgłoszenia każdej usterki Wynajmującemu, który musi wyrazić zgodę na

naprawę Motocykla poza jego zakładem.
1. Najemcy zabrania się w szczególności:

a) prowadzenia Motocykla pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub
innych środków odurzających powodujących zaburzenia świadomość,

b) przewożenia wszystkiego co mogłoby zniszczyć Motocykl,
c) dokonywania w Motocyklu przeróbek czy innych zmian sprzecznych z

jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego,
d) wykorzystywania Motocykla w zawodach, rajdach ani innych imprezach

sportowych,
2. Jeżeli dojdzie do naruszenia któregokolwiek z zakazów o których mowa w

pkt  8.  niniejszego  paragrafu,  Wynajmujący  ma  prawo   dochodzić  kar
umownych określonych w § 6 Umowy.

§ 5

OPŁATY DODATKOWE

Najemca uiszcza opłaty dodatkowe za:
a) wydanie  i  zwrot  Motocykla  poza  godzinami  pracy  Wynajmującego-

opłata za obsługę – 100,00 zł,
b) podstawienie Motocykla lub jego odbiór poza granicami Warszawy,  w

zależności od odległości – 40,00zł do 100,00 zł,
c) wyjazdu  Motocyklem  za  zgodą  Wynajmującego  za  granicę

Rzeczypospolitej Polskiej na teren EU – 150 zł,  do krajów poza EU -
utrata kaucji.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych za brak w chwili
zwrotu Motocykla:
a)  dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej – 150,00 zł
b)  tablicy rejestracyjnej – 300,00 zł
c) kluczyka– 500,00 zł

Dodatkowo za każdy dzień oczekiwania na wyrobienie w/w elementów – 100,00
zł.
2. Ponadto Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umową w przypadku:

a) udostępnienia  Motocykla  osobie  nieuprawnionej  do  kierowania
pojazdem – 500,00 zł



b) opóźnienia w zwrocie Motocykla zgodnie z § 2 pkt.1 - 20 zł za każdą
rozpoczętą godzinę,

c) zwrot brudnego Motocykla – 50,00 zł
d) demontaż  części  wyposażenia  Motocykla  lub  dokonanie  innych

przeróbek, zmian – 4000,00 zł
e) zatankowanie Motocykla niewłaściwym rodzajem paliwa -1.000 zł
f) wyjazd  Motocyklem  poza  granicę  Polski  bez  pisemnej  zgody

Wynajmującego - 1000,00 zł za każdy dzień przebywania pojazdu poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę
umowną Wynajmujący uprawniony jest  do żądania zapłaty odszkodowania
uzupełniającego od Najemcy.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych i
rejestrowych  przez  Wynajmującego  w  celach  związanych  z  realizacją
umowy najmu Motocykla zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie  danych osobowych (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  229,  poz.  1497 z
późn.zm.).

2. Najemca  wyraża  zgodę  na  wystawienie  faktury  VAT  bez  wymogu
złożenia swojego podpisu i oświadcza, że jest uprawiony do jej przyjęcia.

3. Strony  mogą  wypowiedzieć  umowę  ze  skutkiem natychmiastowym w
formie  pisemnej  w  sytuacji  nieprzestrzegania  postanowień  niniejszej
umowy.  Najemca  obowiązany  jest  rozliczyć  się  z  Wynajmującym  i
zwrócić przedmiot najmu oraz z pełnym bakiem w terminie 1 dnia.

4. Wszelkie spory z tytułu niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez
sądy miejscowo właściwe dla Wynajmującego.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności. O każdej zmianie Regulaminu, Wynajmujący
powiadomi Najemcę w formie wiadomości elektronicznej, wysłanej na 7
dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

Akceptuję warunki regulaminu.

Czytelny podpis Najemcy 
___________________________________________



Protokół  zdawczo-odbiorczy  Motocykla  stanowiącego
przedmiot umowy najmu z dnia……………………………

Wynajmujący  przekazuje  Motocykl,  określony w pkt.  1  umowy najmu wraz  z
przedmiotami określonymi w punkcie 4 i 6 umowy.

Motocykl przekazano w dniu…….o godzinie ........................ ze

stanem licznika ........................ km i stanem paliwa .................................

Uwagi  stron  co  do  stanu  technicznego  przedmiotu  najmu
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………

Podpis Najemcy_____________________________________

Podpis Wynajmującego_______________________________

Protokół zwrotu pojazdu

Motocykl  przekazano  w  dniu…….......o  godzinie  ...............  ze stanem
licznika ........................ km i stanem paliwa .................................

Uwagi stron do stanu technicznego przedmiotu najmu:
........................................................................................... ............................................................
......
.......................................................................................................................................................
......
.......................................................................................................................................................
......
Inne
uwagi: ..................................................................................................................... ......................
......
.......................................................................................................................................................
......
.......................................................................................................................................................
......
.......
Zobowiązanie Najemcy tytułem (mandaty, opłaty dodatkowe, kary umowne zgodnie
z Regulaminem etc.)...........................................................

Podpis Najemcy_____________________________________

Podpis Wynajmującego_______________________________


