
UMOWA  NAJMU AUTA Z KIEROWCĄ

Zawarta dnia ………..………………….. w Lublinie

pomiędzy: LP Development
Motycz 335/5, 21-030 Motycz
NIP: 712-335-76-60, REGON: 369090767
Tel. +48 515-502-729, e-mail: fcrpolska@gmail.com
zwanym dalej Wynajmującym a 

……………………………………………….. (imię i nazwisko panny młodej) zamieszkałą:

…………………………………………………………………………………………………………….. (dokładny adres zamieszkania)
PESEL: ………………………… telefon: ………………………… e-mail: ……………………………………... 
oraz ……………………………………………….. (imię i nazwisko pana młodego) zamieszkałym: 
…………………………………………………………………………………………………………….. (dokładny adres zamieszkania)
PESEL: ………………………… telefon: ………………………… e-mail: ……………………………………... 
zwanymi dalej Zleceniodawcami
o następującej treści: 

§ 1

1. Wynajmujący  udostępnia  auto  z  kierowcą w  dniu  uroczystości,  tj.  w dniu  .................................….
2.  Przejazd,  o  którym  mowa  w  ust.  1  wykonany  zostanie  przy  użyciu  samochodu  osobowego  
marki  ………………………………………….  o  numerze  rejestracyjnym  ………………………………...
3. Wynajmujący oświadcza, iż samochodem, o którym mowa w ust. 2, może samodzielnie rozporządzać.

§ 2

1. Strony ustalają, iż trasa przejazdu, o którym mowa w § 1 ust. 1 obejmowała będzie:

1) ……………………………………………………………………………………………………………… - wyjazd o godz. ……………..

2) ………………………………………………………………………………………………………………..

3) ……………………………………………………………………………………………………………….. - godzina ślubu ……………..

4) ………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kierowca zobowiązany jest do stawienia się w dniu ..........................………. o godzinie ……………..

w miejscu ……………………………………………………………………...

§ 3

1. Wynajmujący  wyraża  zgodę  na  umieszczenie  na  samochodzie  dekoracji  przez  Zleceniodawców,  
za  wyjątkiem  określonym  w  §  3 ust.  3.  2. Dekoracja  samochodu  umieszczona  zostanie  na  samochodzie  w  miejscu,  
o którym mowa w § 2 ust. 2. 3. Wynajmujący nie wyraża zgody na umieszczenie na samochodzie dekoracji, która mogłaby w
jakikolwiek sposób uszkodzić samochód, w tym w szczególności zarysować lakier.



§ 4

1. Strony ustalają, iż z tytułu wykonania niniejszej umowy, Zleceniodawcy zobowiązują się do zapłaty na rzecz Wynajmującego
wynagrodzenia  w  wysokości  ....................................   
Wynagrodzenie nastąpi gotówką nie później niż w dniu uroczystości ślubnych Zleceniodawców, wskazanym w § 1 ust. 1.  
2.  Zleceniodawcy  zobowiązują  się  do  wpłacenia  na  rzecz  Wynajmującego  zadatku  w  kwocie  .................................…
płatnego  gotówką/przelewem  na  podane  przez  Wynajmującego  konto  bankowe  
(nr  konta  ................................................................).  Wynajmujący  potwierdza  w  formie  pisemnej  wpłatę  zadatku.
Zadatek  płatny  jest  przy  podpisaniu  niniejszej  umowy.  Jest  on  bezzwrotny.
3. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu Wynajmującego do miejsca, o którym mowa w § 2 ust. 2, jak również powrotu do
miejsca startu, zużyte paliwo, czas postoju oraz czas potrzebny do wykonania zlecenia w całości.  Limit czasowy na przejazd
ślubny wynosi  …………….. godzin(y).  Czas jest liczony od chwili  rozpoczęcia przejazdu, według § 2 ust. 1, aż do punktu
końcowego. Rozpoczęcie każdej następnej godziny to dodatkowy koszt wysokości 50 zł/godz.

Dodatkowe usługi (zaznacz preferowaną usługę):

□ samochód przechodzi profesjonalną kosmetykę i pielęgnacje w studiu detailingowym, dzięki czemu nadaje 
odpowiedniego akcentu takim wydarzeniom jak śluby, imprezy czy sesje fotograficzne - 100 PLN.

□ dodatkowa godzina na sesję zdjęciową po zakończonym przejeździe – 50 PLN/godz.

□ przystrojenie auta w sztuczne czerwone róże – 30 PLN*

□ przystrojenie auta w sztuczne białe róże – 30 PLN*

□ tablice okolicznościowe Młoda Para (czarne z białym napisem) – 30 PLN*

□ tablice okolicznościowe Młoda Para (białe z czarnym napisem) – 30 PLN*

* w przypadku BMW 328i - GRATIS

Podpis First Class Rental Podpis  Zleceniodawcy:
/ osoby upoważnionej: 

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


