
UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU 

Zawarta w dniu ………………….r. w ……………………… pomiędzy: 

UŻYCZAJĄCY: 

Imię i nazwisko: 

Pesel: 

Adres zamieszkania: 

Numer dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport): 

 

BIORĄCY: 

Imię i nazwisko: 

Pesel: 

Adres zamieszkania: 

Numer dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport): 

 

Przedmiot umowy 

1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem samochodu: 

Marka i model: 

VIN: 

Rok produkcji: 

Numer rejestracyjny: 

Moc i pojemność silnika: 

2. Użyczający oświadcza, że samochód, który jest przedmiotem umowy użyczenia, jest w 
stanie pozwalającym na jego prawidłowe użytkowanie.  

3. Biorący oświadcza, że samochód widział i nie wnosi zastrzeżeń co do jego wyglądu, stanu 
technicznego i jakości. 

Czas trwania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres: 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy użyczenia z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym: 

 

Prawa i obowiązki Biorącego i Użyczającego 

1. Użyczający zezwala Biorącemu na bezpłatne korzystanie z ww. samochodu. 



2. Użyczający zezwala Biorącemu na korzystanie z ww. samochodu według następujących 
zasad: 

- 

- 

- 

- 

- 

3. Biorący nie może przekazywać samochodu osobom trzecim, chyba że otrzyma na to 
pisemną zgodę Użyczającego. 

4. Biorący jest zobowiązany używać samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem i 
właściwościami oraz instrukcjami producenta, a także utrzymywać pojazd w stanie 
odpowiadającym normalnemu zużyciu, chronić go przed utratą lub uszkodzeniem. 

5. Biorący nie może dokonywać jakichkolwiek zmian, poprawek lub przeróbek samochodu 
bez pisemnej zgody Użyczającego. 

6. Biorący ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją samochodu. 

7. Biorący po zakończeniu umowy zobowiązuje się zwrócić samochód w stanie 
niepogorszonym. Biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będących 
następstwem prawidłowego użytkowania.  

8. Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu samochodu, jeśli: 

- Biorący używa go sprzecznie z przeznaczeniem i postanowieniami umowy. 

- Biorący przekaże samochód osobom trzecim bez zgody Użyczającego. 

- Nastąpi nieprzewidziana sytuacja i użyczany samochód będzie użyczającemu niezbędny. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron i tylko w formie 
pisemnej. 

2. W sprawach nieregulowanych umową, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach: po jednym dla Użyczającego i dla 
Biorącego. 

 

 

 

Podpis Użyczającego        Podpis Biorącego 


