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UMOWA WYPOŻYCZENIA SAMOCHODU  

DO TURYSTYCZNEJ JAZDY OFF-ROADOWEJ 

 

zawarta w dniu ............... w Bałtowie pomiędzy: 

 

DLF INVEST Sp. z o.o. z siedzibą Bałtów 7, 27-423 Bałtów, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398341, 

NIP: 6612366557, REGON: 260558350, reprezentowaną przez Filipa Lichotę – 

Prezesa Zarządu, który do podpisania niniejszej umowy upoważnia Pana 

Zbigniewa Tyczyńskiego lub _____________________________ - 

pełnomocników DLF INVEST sp. z o.o. zwanym dalej w treści umowy 

"Wypożyczalnią", 

 

a: 

 

___________________________________ 

imię 

 

___________________________________ 

nazwisko 

 

___________________________________ 

seria i nr. dowodu osobistego 

 

___________________________________ 

seria i nr prawa jazdy 

 

____________________________________________________________ 

adres zamieszkania 

 

___________________________________ 

numer telefonu 

 

___________________________________ 

adres poczty e-mail 

 

zwanym w dalszej części umowy "Wypożyczającym", 

 

o treści następującej: 

 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wypożyczenie samochodu 

przeznaczonego do turystycznej jazdy off-roadowej marki NISSAN PATROL 
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GR Y61 o numerze rejestracyjnym: TOS_____________, na zasadach 

określonych niniejszą umową celem odbycia przez Wypożyczającego podróży 

off-roadowej w okolicach Bałtowa. 

2. Wypożyczający oświadcza, iż w podróży off-rodowej towarzyszyć mu będzie 

____ osób w tym ____ osób niepełnoletnich.  

3. Wypożyczający oświadcza, iż zamierza powierzyć wypożyczony samochód w 

trakcie podróży następującym osobom towarzyszącym mu: 

 

___________________ _________________________________ _____________ 

imię nazwisko nr telefonu 

   

___________________ _________________________________ _____________ 

imię nazwisko nr telefonu 

   

___________________ _________________________________ _____________ 

imię nazwisko nr telefonu 

   

 

W/w osoby zobowiązane są podpisać umowę i zobowiązują się do 

przestrzegania zawartych w niej zapisów tak samo jak Wypożyczający, który 

bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone 

przez w/w osoby.  

4. Samochód zostaje wypożyczoną pod warunkiem uczestnictwa w podróży off-

roadowej _______________________________________ - pełnomocnika 

Wypożyczalni jako pilota i przewodnika 

5. Umowa wypożyczenia zostaje zawarta na okres od dnia _____________ 

godz. ______ do dnia ____________godz. _______ 

 

§ 2. 

Opłata za wypożyczenie samochodu wynosi _______________ zł. za cały okres 

wypożyczenia opisany w 1 ust 5. i jest pobierana „z góry” gotówką/kartą 

płatniczą lub kredytowa* 

 

§ 3. 

W przypadku przekroczenia terminu wypożyczenia opisanego w § 1 ust 2, 

Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczenia kary za zwłokę, dla 

Wypożyczającego w wysokości ________ zł. za każdą rozpoczętą godzinę po 

przekroczeniu terminu opisanego w § 1 ust. 5. 

 

§ 4. 

1. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu samochód sprawny 

technicznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co 

Wypożyczający potwierdza własnoręcznym podpisem zawierając niniejszą 

umowę. 
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2. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach Wypożyczalnia nie 

ponosi odpowiedzialności. 

 

§ 5. 

1. Wypożyczający oraz osoby wskazane przez niego w § 1 ust 3. jako takie 

którym Wypożyczający powierzy wypożyczony samochód oświadczają, iż 

posiadają umiejętności i doświadczenie niezbędne do kierowania 

wypożyczonym samochodem, a w szczególności iż posiada stosowne 

uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.  

2. Wypożyczający oświadcza, iż bierze pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo swoje oraz osób z którymi planuje odbyć podróż off-

roadową, których liczba została podana w § 1 ust. 2 umowy. 

3. Wypożyczania oraz jej pełnomocnik wskazany w §1 ust. 4 uczestniczący w 

podróży off-roadowej jako pilot – przewodnik zwolnieni są od wszelkiej 

odpowiedzialności za ewentualne szkody w mieniu przez co Strony rozumieją 

zarówno mienie Wypożyczalni: wypożyczony samochodu z wyposażeniem jak 

i mienie Wypożyczającego i osób mu towarzyszących znajdujące w 

wypożyczonym samochodzie, a także nie ponoszą żadnej odpowiedzialności 

za ewentualny uszczerbek na zdrowiu Wypożyczającego i osób mu 

towarzyszących w podróży off-roadowej. 

4. Wypożyczalnia oświadcza, iż wypożyczany samochód posiada wymagane 

prawem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody 

osób trzecich wyrządzone w trakcie wypożyczenia samochodu. Jednakże w 

sytuacji gdyby z jakiejkolwiek przyczyny ubezpieczyciel odmówił 

poszkodowanej osobie trzeciej wypłaty całości świadczenia Wypożyczający w 

przypadku wyrządzenia szkody będzie zobowiązany do jej naprawienia w 

całości lub w części jaka nie zostanie pokryta z polisy OC.  

 

§ 6. 

1. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania wypożyczonego samochodu, 

zgodnie z jego przeznaczeniem i poniższymi zasadami – nakazami i zakazami 

użytkowania obowiązującymi przy jeździe wypożyczonym samochodem 

terenowym: 

 

✓ Wypożyczający i osoby, którym zgodnie z niniejszą umowa zostanie w 

trakcie podróży off-roadowej powierzony wypożyczony samochód 

zobowiązują się do BEZWZGLĘDNEGO wypełniania poleceń 

pełnomocnika Wypożyczalni wskazanego w §1 ust. 4 dotyczących w 

szczególności bezpieczeństwa w podróży i sposobu pokonywania 

przeszkód terenowych.  

 

✓ zakazuje się prowadzenia wypożyczonego samochodu osobom pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających 
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✓ zakazuje się przekazywania wypożyczonego samochodu osobom 

trzecim za wyjątkiem osób wymienionych w § 1 ust. 3 

 

✓ zakazuje się wykorzystywania wypożyczonego samochodu do innej 

jazdy w terenie aniżeli turystyczna jazda off-roadowa. 

 

✓ zakazuje się __________________________________________ 

 

✓ zakazuje się __________________________________________ 

 

2. Udział pełnomocnika Wypożyczalni w podróży w charakterze przewodnika – 

pilota nie zwalnia Wypożyczającego z pełnej odpowiedzialności za ewentualne 

szkody w mieniu Wypożyczalnie, mieniu i zdrowiu uczestników podróży off-

roadowej i mieniu i zdrowiu osób trzecich.  

3. W sytuacjach tego wymagających ze względu na bezpieczeństwo zarówno 

uczestników jak i osób trzecich pełnomocnik jest upoważniony do 

natychmiastowego zerwania zawartej umowy i przejęcia kierowania 

wypożyczonym samochodem i powrotu do miejsca rozpoczęcia podróży. 

 

 

 

§ 7. 

1. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego 

samochodu, wyłączną odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, który 

zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą 

wypożyczonego samochodu. 

2. W przypadku powierzenia przez Wypożyczającego samochodu osobie 

wymienionej w § 1 ust 3 Wypożyczalni odpowiadają one solidarnie za 

wyrządzoną szkodę. 

 

§ 8. 

1. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w 

momencie, gdy uszkodzenia samochodu będą tak znaczne, że jego naprawa 

stanie się nieopłacalna.  

2. W takim wypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości 

wypożyczonego samochodu, według rachunków (rachunku), które zostaną 

mu przedstawione przez Wypożyczalnię. 

 

§ 9. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 10. 

Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla siedziby Wypożyczalni. 
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§ 11. 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze stron umowy. 

 

§ 12. 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych i przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (dalej: „RODO”), zgodnie z art. 13 Wypożyczalnia 

informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących 

prawach z tym związanych: 

11))  Administratorem danych osobowych jest Wypożyczalnia 

22))  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy i na 

potrzeby związane z przyszła współpracą z Wypożyczalnią. 

33))  Wypożyczającemu i osobom towarzyszącym wymienionym w umowie 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

44))  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia niniejszej ugody. 

 

 

 

WYPOŻYCZALNIA: WYPOŻYCZAJĄCY: 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

  

  

 OSOBY TOWARZYSZĄCE wskazane 

w §1 ust 3. 

  

 ______________________________ 

  

  

 ______________________________ 

  

  

 ______________________________ 

 

 
_______________________________________ 

* - niepotrzebne skreślić 


