UMOWA INWESTYCYJNA 600+ RENT A CAR
Nr ewidencyjny:…………………………/………..

Zawarta w dniu .................................... w ..............................................pomiędzy:
AUTO RENTIER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Solidarności 117/315, 00-140
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000756930, NIP 5272870976, REGON 38177024000000 o kapitale zakładowym
100.000,00 PLN, w pełni opłaconym, reprezentowaną przez: Jakub Leśniewski – Prezes Zarządu,
zwaną dalej PROJEKTODAWCĄ
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej INWESTOREM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------§1. PRZEDMIOT UMOWY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inwestor oświadcza, że stał się właścicielem samochodu wskazanego przez Projektodawce,
zgodnie z faktura zakupu nr ......................... z dn. ........................... .
Specyfikacja Pojazdu będącego przedmiotem Umowy Inwestycyjnej:
Marka ………………………………………………..
Model ………………………………………………..
Rok produkcji ………………………………………..
Nr VIN ………………………………………………
zwanego dalej Pojazdem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2. WARUNKI UMOWY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Inwestor zobowiązuje się i potwierdza nabycie pojazdu wskazanego przez Projektodawcę w
systemie ratalnym, poprzez zawarcie z Bankiem Umowy Kredytu Samochodowego której kopia
stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
2. Inwestor oddaje w najem Projektodawcy Pojazd opisany w pkt. 1.

3. Inwestor wyraża zgodę na dalszy komercyjny podnajem Pojazdu przez Projektodawcę
4. Inwestor wyraża zgodę na modyfikację Pojazdu, polegającą na zainstalowaniu w
ukrytym miejscu Pojazdu modułu GPS, będącego zabezpieczeniem Pojazdu przed
ewentualną kradzieżą.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------§3. OBOWIĄZKI PROJEKTODAWCY I INWESTORA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Do obowiązków Projektodawcy należy:
a) korzystanie z pojazdu zgodnie z zasadami eksploatacji,
b) ponoszenie kosztów związanych z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej OC/AC/
pojazdu w całym okresie trwania Umowy.
c) zabezpieczenie pojazdu systemem dozoru GPS na wypadek kradzieży pojazdu.
d) ponoszenie kosztów związanych ze wszystkimi naprawami Pojazdu i bieżącą eksploatacją
Pojazdu. W tym także ponoszenie kosztów naprawy Pojazdu w przypadku szkód
komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych nie objętych ubezpieczeniem OC/AC.
e) zwrot po zakończeniu najmu pojazdu w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający
z prawidłowej eksploatacji pojazdu.
2. Do obowiązków Inwestora należy:
a) Rejestracja Pojazdu w podległym Inwestorowi Urzędzie Komunikacji. Na życzenie
Inwestora oraz wystawienia odpowiedniego Pełnomocnictwa, Projektodawca dokona
rejestracji Pojazdu w imieniu Inwestora.

b) przekazywanie wszelkiej otrzymanej korespondencji dotyczącej Pojazdu na adres
Projektodawcy, w szczególności informacji o ewentualnych szkodach komunikacyjnych
w których uczestniczył pojazd, informacji o mandatach itp.
c) udzielenia pełnomocnictw Inwestorowi, w szczególności pełnomocnictw do
reprezentowania Inwestora przez Projektodawcę przed Urzędem Komunikacji w
którym Pojazd będzie zarejestrowany.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§4. WYNAGRODZENIE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Strony ustalają, że czynsz łączny wypłacany Inwestorowi będzie składał się z
dwóch przelewów.
a) Pierwszy czynsz za wynajęty pojazd w kwocie ........................................... PLN na
rzecz raty w Banku finansującego pojazd.
b) Czynsz będzie wypłacony na rachunek bankowy wskazany w Umowie Kredytu
Samochodowego.
NRB:
…….……………………………………………………………………………………….
zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu.
Drugi czynsz za wynajęty pojazd w kwocie 7200,00 PLN na rzecz Inwestora będzie
wypłacany raz do roku, z góry na rachunek bankowy Inwestora. Termin wypłaty pierwszego
czynszu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy oraz w
latach kolejnych w terminie 7 dni od zakończenia bieżącego roku korzystania przez
Projektodawcę z auta .
NRB:
…….……………………………………………………………………………………….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------§5. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony na okres …………. miesięcy.
2. Inwestor ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 dniowego
okresu wypowiedzenia.

3. Projektodawca nie może rozwiązać Umowy przed jej upływem. W przypadku
bezprawnego rozwiązania Umowy przez Projektodawcę, Inwestorowi przysługuje
odszkodowanie w wysokości opisanej w §6 pkt. 2.
4. Wydanie pojazdu nastąpi w dniu podpisania niniejszej Umowy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------§6. ROZWIĄZANIE UMOWY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 . Stronom przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w razie
naruszenia przez którąkolwiek ze stron obowiązków określonych w niniejszej Umowie.
2. W przypadku złamania zapisów Umowy Inwestycyjnej strony ustalają Karę Umowną w
wysokości różnicy wartości Przedmiotu Umowy Inwestycyjnej na podstawie wyceny
wykonanej przez niezależnego Rzeczoznawcę, posiadającego certyfikat Rzeczoznawcy
Samochodowego Polskiego Związku Motorowego PZM potwierdzonego uprawnieniami
zgodnymi z art. 79 a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z 20 czerwca 1997 z póź. zm.
zatwierdzone wpisem na Listę Rzeczoznawców Samochodowych Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa, a kwoty całkowitej pozostałej do spłaty wobec Banku finansującego zakup
Przedmiotu przypadającej na dzień rozwiązania Umowy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------§7. POSTANOWIENIA OGÓLNE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
4. Inwestor ma prawo odstąpić od Umowy Inwestycyjnej bez podania przyczyny w terminie
14 dni od dnia jej zawarcia. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli Inwestor przed jego
upływem złoży pod adresem Projektodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Dla
zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczające jest wysłanie
oświadczenia przed jego upływem, przy czym decyduje data stempla pocztowego.
Odstąpienie od Umowy Inwestycyjnej można wysłać również e-mailem na adres:
bok@autorentier.pl Wzór odstąpienia od Umowy stanowi integralną część Umowy
Inwestycyjnej.
INWESTOR
......................................................

PROJEKTODAWCA
………………………………….

…………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
AUTO RENTIER SP. Z O.O.
Al. Solidarności 117/315
00-140 Warszawa

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)
odstąpieniu od Umowy Inwestycyjnej 600+ Rent a Car o numerze………………………………
Data zawarcia umowy………………………………………..……………….

……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

Oświadczam że, zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej
600+ Rent a Car.

……………………………….

