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Niniejsza Umowa Najmu Pojazdu (dalej jako: „UMOWA”) została zawarta w dniu _______ roku w Bydgoszczy, pomiędzy:

spółką działającą pod firmą: „ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĄ  
KOMANDYTOWA” z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 21, 85-097 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru  
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000716322, dla której akta rejestrowe  
prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, posiadającą NIP: 9532640176 oraz numer  
REGON: 341473272, reprezentowaną przez 

Każda z wyżej wymienionych stron niniejszej Umowy może być zwana w dalszej części Umowy indywidualnie: „STRONĄ”,  
a łącznie wszystkie Strony niniejszej Umowy mogą być zwane w dalszej części Umowy: „STRONAMI”.

Każda z wyżej wymienionych stron niniejszej Umowy może być zwana w dalszej części Umowy indywidualnie: „STRONĄ”,  
a łącznie wszystkie Strony niniejszej Umowy mogą być zwane w dalszej części Umowy: „STRONAMI”.

1.1. Na zasadach określonych w Umowie, Envio Rental Car oddaje, a Klient przyjmuje w najem Pojazd o następującej  
specyfikacji:

1.2. Potwierdzenie wydania Pojazdu Klientowi lub upoważnionemu Użytkownikowi stanowi Protokół odbiorczy Pojazdu.

2.1. Envio Rental Car oddaje Klientowi w najem Pojazd na poniższych warunkach: 

(dalej jako: „POJAZD”).

Marka: 

Model:

Pojemność silnika:

Czas najmu: 

Czynsz:

od: ____________ r.  godz: ______ do: ____________ r. godz: ______ 

______ PLN / doba, razem: _______ PLN (słownie: _____________ )

Numer Rejestracyjny:

Numer VIN:

Rok produkcji:

1. PRZEDMIOT UMOWY 

2. WARUNKI NAJMU

– zwaną w dalszej części Umowy: „ENVIO RENTAL CAR”, 
oraz

oraz

– zwanym/zwaną w dalszej części Umowy: „KLIENTEM”,
przy czym Pojazd może być użytkowany przez Klienta oraz/lub przez:

– zwanego/zwaną/zwanych w dalszej części Umowy: „UŻYTKOWNIKIEM”.

UMOWA NAJMU POJAZDU NR ___
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3.1. Strony zgodnie oświadczają, że:

3.2. Envio Rental Car wyraża zgodę, aby Klient lub upoważniony Użytkownik odebrał Pojazd bezpośrednio _________________ 
na dowód czego Klient lub upoważniony Użytkownik i _________________ podpiszą Protokół odbiorczy Pojazdu i przekażą go 
Envio Rental Car.

4.1. Integralną część Umowy stanowi Regulamin Wypożyczalni Envio Rental Car (dalej jako: „REGULAMIN”) znajdujący się pod 
adresem: www. https://erc.pl/regulamin znajdujący bezpośrednio zastosowanie do praw i obowiązków Stron. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy treścią Umowy, a Regulaminem, Strony wiążą postanowienia Umowy.
4.2. Pojęcia pisane w niniejszej Umowie wielką literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie. 
4.3. Umowa została sporządzona w formie elektronicznej.

2.2. Klient zobowiązany jest do zapłaty Czynszu oraz Kaucji do Dnia Przekazania Pojazdu.
2.3. Klient zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu w terminie wskazanym w punkcie 2.1. Umowy. Zwrot Pojazdu przez Klienta 
lub upoważnionego Użytkownika potwierdzony zostanie przez Strony Protokołem Zdawczym Pojazdu.

3.1.1. Pojazd znajduje się w dniu wydania pod następującym adresem: _________________;
3.1.2. Pojazd zostanie przekazany Klientowi lub upoważnionemu Użytkownikowi przez __________;
3.1.3. Klient lub upoważniony Użytkownik potwierdza, że Pojazd został wydany Klientowi lub upoważnionemu Użyt-
kownikowi w dniu _________________;
3.1.4. Klient lub upoważniony Użytkownik potwierdza, że w dniu wydania Pojazdu był w pełni sprawny i jego stan był zgody 
z protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym między Envio Rental Car, a _________________ w dniu _________________, 
którego kopia została przekazana Klientowi lub upoważnionemu Użytkownikowi przez Pana/Panią _________________;

Kaucja: 

Teren Eksploatacji:

Limit kilometrów:

___________ PLN (słownie: _______________ złotych)

Rzeczpospolita Polska

200 kilometrów na dobę

1. PRZEDMIOT UMOWY 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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