
ZAŁĄCZNIK NR 7

UMOWA NAJMU AUTOKARU

Zawarta pomiędzy ………………………………………………………………………………
z siedzibą w …………………………………………………………………………………….
Reprezentowanym przez ……………………………………………………………………….
Dalej zwany „Wynajmującym”, a ……………………………………………………………..
Reprezentowanym przez ………………………………………………………………………
Dalej zwany „Najemcą”

1. Wynajmujący stawia do dyspozycji najemcy autokar turystyczny marki 
…………………... nr rejestracyjny …………………………… na wyjazd do 
…………………………………………………………………………….. w terminie 
……………………………………………… Wyjazd w dniu …………………. o 
godz. ………………. Miejsce podstawienia ………………………………. 
Planowany przejazd …………………………………………………………................. 
Ilość kierowców ………………………………………………

2. Najemca zapłaci za wynajem wg następujących zasad:
a) za kilometry ………………………………………………..;
b) za godziny faktycznie przepracowane …………………………………………………;
c) za parkingi ……………………………………………………………………………...;
d) za autostrady …………………………………………………………………………...;
e) ryczałtem ……………………………………………………………………………….;

3. Wynajmujący odpowiada za sprawność techniczną pojazdu, homologacje oraz licencje 
uprawniającą do przekraczania granicy i ponosi koszty ubezpieczenia autokaru w 
………………………………………………………………………………………

4. Wynajmujący zobowiązany jest również do poniesienia kosztów związanych z 
przemieszczeniem podróżnych ewentualnych innych dodatkowych kosztów 
(zakwaterowanie, posiłki) w przypadku awarii autokaru.

5. Najemca zobowiązany jest do zapłacenia rachunku za wykonanie usługi w terminie 
…………………………….. dniowym od daty otrzymania faktury przelewem lub 
gotówką.

6. Umowę sporządzono w ……………………… jednobrzmiących egzemplarzach po 
………………………. dla każdej ze stron.

Wynajmujący                                                                                               Najemca
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