V.8. UMOWA UŻYCZENIA


zawarta w dniu ........................ w  .........................., pomiędzy:  
.........................................., zamieszkałym w ..............................  przy ul. ......................... nr ......, legitymującym się dowodem osobistym nr ..................
zwanym w dalszej części umowy Użyczającym,

a 

.........................................., zamieszkałym w ..............................  przy ul. ......................... nr ......, legitymującym się dowodem osobistym nr ..................
zwanym dalej Biorącym do używania.


§ 1

Użyczający użycza i daje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania samochód marki .....................................................,  rok produkcji ........................................, model ..........................., nr rejestracyjny .........................................., zwany dalej przedmiotem umowy.

§ 2

1. Biorącemu do używania nie wolno oddawać przedmiotu użyczenia do korzystania osobom trzecim. 
2. Przez okres trwania umowy Biorącego do używania obciążać będą wszelkie wydatki związane z bieżącym używaniem przedmiotu umowy, w tym drobne naprawy, konserwacja, utrzymanie w czystości.
3. Biorący do używania może używać przedmiot umowy jedynie dla potrzeb własnych.

§ 3

1. Biorący do używania potwierdza, że odebrał przedmiot umowy wraz z kluczykami, dowodem rejestracyjnym oraz polisą OC.
2. Biorący do używania oświadcza, że stan przedmiotu umowy jest mu znany oraz że jest on zdatny do użytku i nie ma on z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

§ 4

Umowę niniejszą strony zawierają na okres ....................... z tym zastrzeżeniem, że Użyczający może rozwiązać ją przed upływem tego terminu za .................- miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 5

Biorący do używania zobowiązuje się używać przedmiot użyczony zgodnie z jego przeznaczeniem i nie będzie go oddawał w użyczenie ani najem innej osobie.

§ 6

Wszystkie koszty związane z korzystaniem z rzeczy poniesie Biorący do używania.

§ 7

Wszelkie naprawy w czasie trwania umowy przeprowadzi na własny koszt Biorący do używania. Biorący do używania zwróci przedmiot użyczenia w stanie zdatnym do użytku.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia oraz przedłużenie niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Użyczającego.

§ 11

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.



..........................................	     ...........................................
                Użyczający                                                          Biorący do używania


