
 

 

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU 
 

Zawarta dnia ______________ w Gdyni pomiędzy: 
_________________________________________________________ (imię i nazwisko) 
_________________________________________________________ (adres) 
_________________________________________________________ (PESEL) 
zwaną dalej Użyczającym, a 
trafik Sp. z o.o. 
Zielona 19G/13 
81-113 Gdynia 
NIP: 958 171 24 15 
REGON: 387708207 
reprezentowaną przez: Oskar Rapalski 
zwaną dalej Biorącym, 
zwanymi łącznie Stronami. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
    

    
 

     
  

2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem ww. 
opisanego samochodu. 
Pojazd ma służyć do przewozu osób jako taxi. 
 

§ 2 
Oświadczenia Biorącego 

1. Biorący samochód oświadcza, iż przedmiot 
określony w § 1 został mu użyczony w stanie 
kompletnym, z uwzględnieniem wad określonych w § 1 
ust. 2 i zdatnym do użytku oraz Biorący nie ma z tego 
tytułu żadnych zastrzeżeń.  
2. Samochód został wydany Biorącemu wydany w dniu 
podpisania umowy bez dokumentów pojazdu. 
 

§ 3 
Czas trwania umowy 

Samochód zostaje wydany na czas nieokreślony. 
 

§ 4 
Zasady używania samochodu 

Oddanie przedmiotu umowy innej osobie do używania 
jest niedozwolone.  

§ 5 
Korzystanie z samochodu dozwolone jest wyłącznie na 

terenie kraju RP. 
 

§ 6 
Rozwiązanie umowy 

Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić: 
- za porozumieniem stron, 
- poprzez złożenie wypowiedzenia przez którąś ze 
Stron - termin wypowiedzenia określa się na 7 dni, 
poprzez rozwiązanie umowy bez okresu 
wypowiedzenia przez Użyczającego w przypadku 
naruszenia przez Biorącego przepisów zawartych w § 
4, 5 umowy, a także w sytuacji określonej w § 7 ust. 1, 
jeśli Biorący używa samochodu w sposób sprzeczny z 
umową albo z jego właściwościami lub z 
przeznaczeniem. 

 
§ 7 

Zwrot samochodu 
W przypadku rozwiązania umowy Biorący zobowiązuje 
się zwrócić samochód do siedziby Użyczającego w 
terminie 7 dni od dnia, w którym umowa uległa 
rozwiązaniu.  
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie 
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
3.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących 
egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 

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

Użyczający                                 Biorący 

        
    

 
       

1. Użyczający użycza i daje w bezpłatne używanie 
Biorącemu do używania samochód: 
____________________________________________ 
(opis samochodu: marka, model, nr rejestracyjny, VIN).


