
UMOWA NAJMU PRZYCZEPY 

Słupsk, dnia …….……………..…………………………… 

 
                                          
Fimal PSB Sp. Z o.o. 
Słupsk, ul. Bałtycka 3                                                                    
tel. …………………………..                                                                    
 
 

FIMAL PSB Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ulicy Bałtyckiej 3, zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku VIII wydział 
KRS 0000060454 Kapitał zakładowy 4 500 000pln NIP 839-27-86-748, reprezentowaną przez 
………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej Wynajmującym, 
a  
Panem/Panią………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
nr tel.:……………………………………………… 
dowód osobisty nr: …………………………, wydany przez: ………………………………………………………….……………… 
prawo jazdy nr …………………………………………………………………… 
zwanym/ą dalej Najemcą . 
o następującej treści:  

§ 1  
1. Przedmiotem Umowy jest najem przyczepy o nr rej…………………………………………………………………….. 

dopuszczalnej masie całkowitej ……………………………………………………………………………. dopuszczalnej  
ładowności…………………………..…………, nr nadwozia: …………………………………………….……,zwany dalej 
,,Przyczepą’’, której Wynajmujący jest właścicielem. 

2. Przyczepa, opisana w ust.1 powyżej, posiada wyposażenie dodatkowe: blokada zaczepu z 
kluczykiem, podpora na kółku z regulacją wysokości dyszla, stelaż, plandeka, trójkąt ostrzegawczy.  

3. Przyczepa, opisana w ust. 1 powyżej oraz wyposażenie dodatkowe, opisane w ust. 2 powyżej, 
zwane są łącznie w dalszej części Umowy ,,Przedmiotem Najmu’’. 
 

§ 2 
1. Najemca oświadcza, że znany jest mu stan Przedmiotu Najmu. Przedmiot Najmu jest w dobrym 

stanie technicznym, bez jakichkolwiek wad, braków, usterek, z zastrzeżeniem podpisanego przez 
obie Strony Umowy Protokołu zdawczo –odbiorczego, który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Uwagi dotyczące Przedmiotu Najmu spisuje się w Załączniku nr 2 do Umowy. 
3. Najemca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia które są niezbędne do kierowania 

zespołem pojazdów (pojazdu holującego wraz z przyczepą). 
4. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem – warunkami najmu, użytkowania i zwrotu 

przyczepy, stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 
 



§ 3 
1. Najemca zobowiązuje się do korzystania z przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem i 

właściwościami, w szczególności zobowiązuje się nie przekraczać dopuszczalnej ładowności 
przyczepy.  

2. Najemca nie może dokonywać żadnych zmian, przeróbek oraz samodzielnych prac w Przedmiocie 
najmu. Jeżeli wskutek użytkowania Przedmiotu Najmu dojdzie do wypadku naprawa może 
nastąpić tylko w autoryzowanym serwisie, po uprzednim poinformowaniu Wynajmującego pod 
numerem telefonu…………………………………………… 

I wyrażeniu przez niego pisemnej zgody. 
 

§ 4  
1. Wynajmujący oddaje Najemcy Przedmiot Najmu do używania na okres od dnia ……………………….…  

od godz. ……………. do dnia ………………….. do godz. ……………. , a Najemca zobowiązuje się dokonać 
opłaty za wynajem przyczepy zgodnie z Cennikiem najmu stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.  

2. Najemca zobowiązuje się do zwrotu Przedmiotu Najmu przed upływem terminu określonego w 
ust. 1 powyżej. W przypadku nieterminowego zwrotu Przedmiotu Najmu, zostanie naliczona 
dodatkowa opłata w wysokości stałej dobowej kwoty umownej za nieterminowy zwrot, zgodnie z 
Cennikiem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Miejscem odbioru oraz zwrotu Przedmiotu Najmu przez Najemcę jest Market Fimal w Słupsku 
przy ul. Bałtyckiej 3. 
 

§ 5 
1. Najemca oświadcza, iż będący w jego posiadaniu pojazd mechaniczny ciągnący przyczepę posiada 

ważną polisę ubezpieczeniową OC (Ubezpieczyciel: ………………………….., numer polisy: 
……………………………………..). W przypadku braku ww.polisy, Najemca zobowiązuje się do pokrycia 
wszelkich szkód powstałych w związku z ruchem kierującego przez niego zespołu pojazdów 
mechanicznych (pojazdu holującego wraz z przyczepą). 

2. Wynajmujący oświadcza, iż Przyczepa nie posiada ubezpieczenia AC. 
3. Najemca z chwilą wydania mu Przedmiotu Najmu ponosi pełną odpowiedzialność za Przedmiot 

Najmu. 
 

§ 6 
1. Z uwagi na to, że dane Najemcy mają charakter danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Najemca oświadcza, iż zapoznał się 
z brzmieniem Załącznika nr 3 zawierającego obowiązek informacyjny przewidziany  przepisami 
art. 13 RODO. 

2. Wynajmujący oświadcza, iż przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązującego 
prawa i, że zgodnie z art. 32 RODO wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 
zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, 
modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem. 

 
 
 



§ 7 
1. Załącznik nr 1 – Cennik wraz z Regulaminem i Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy, 

Załącznik nr 3- obowiązek informacyjny, stanowią integralną część Umowy.  
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Wynajmującego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. 

 
……………………………................... ………………………………………….. 

              Wynajmujący Najemca 
 
 
 

Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny  
do umowy najmu przyczepy  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
FIMAL Sp. z o.o. 
Ul. Bałtycka 3  
76-200 Słupsk 

2. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 
-wykonywanie umowy. 
Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą , lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem 
umowy- art. 6 ust.1 lit. b RODO. 

3.  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej 
zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa 
(m.in. prawa podatkowego). 

4. Ma Pani/Pan prawo: 
- żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
-żądania ich sprostowania; 
-żądania ich usunięcia 
-żądania ich ograniczenia przetwarzania; 
-do przenoszenia danych. 

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych 
uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy. 

 

 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 4 - OKRESOWA LISTA KONTROLNA 
do umowy najmu przyczepy 
o nr rejestracyjnym……………………………z dnia………................... 
przyczepy o nr rejestracyjnym……….…………………………………….. 

 
 

 
Zaczep sprawny 

  

Uchwyt koła zapasowego sprawny 
  

Uchwyt koła podporowego sprawny 
  

Linka stalowa bezpieczeństwa sprawna 
  

Oświetlenie prawe bez uszkodzeń działa prawidłowo 
  

Oświetlenie lewe bez uszkodzeń działa prawidłowo 
  

Obrysówki bez uszkodzeń działają prawidłowo 
  

Plandeka (brak dziur/uszkodzeń,przylegająca do stelaża) 
  

Linka elastyczna plandeki (ekspandor) sprawna 
  

Stelaż stabilny 
  

Burty bez uszkodzeń 
  

Nadkola sprawne bez uszkodzeń 
  

Opony nadają się do dalszej eksploatacji (kontrola bieżnika i ciśnienia) 
  

Felgi nadają się do dalszej eksploatacji 
  

Podwozie bez śladów uszkodzeń i korozji 
  

Oś sprawna, poprawnie mocowana bez luzów 
  

Na wyposażeniu koło zapasowe gotowe do użycia 
  

Na wyposażeniu koło podporowe sprawne 
  

Na wyposażeniu trójkąt ostrzegawczy  
  

Tabliczka znamionowa czytelna mocowana na burcie 
  

 
Uwagi/zlecenia…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
Przyczepa sprawna technicznie 

 
 

Kontrolę wykonał: 

 
 

TAK NIE 

TAK NIE 



Załącznik nr 2 - PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
do umowy najmu przyczepy 
o nr rejestracyjnym……………………………z dnia………................... 
 
 

 
 
 

Zaczep sprawny 
    

Oświetlenie bez uszkodzeń działa prawidłowo 
    

Plandeka(brak dziur/uszkodzeń, przylegająca do stelaża) 
    

Stelaż stabilny 
    

Burty bez uszkodzeń 
    

Nadkola sprawne bez uszkodzeń 
    

Koła nadają się do dalszej eksploatacji(kontrola felg, opon 
    

Na wyposażeniu koło podporowe sprawne 
    

Na wyposażeniu trójkąt ostrzegawczy 
    

 
Uwagi………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………................................................................................................. 

 
 

 
 

DATA: 
GODZINA: 

  

NAJEMCA 
(imię i nazwisko, podpis) 

  

PRACOWNIK FIMAL 
(imię i nazwisko, podpis) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYNAJEM ZWROT 
TAK NIE TAK NIE 

WYNAJEM ZWROT 



Regulamin- warunki wynajmu, użytkowania i zwrotu przyczepy:  
 

1. Do wynajęcia przyczepy wymagane są dwa dokumenty tożsamości Najemcy ( dowód osobisty, 
prawo jazdy) oraz ważna polisa ubezpieczeniowa OC pojazdu holującego przyczepę, będącego w 
posiadaniu Najemcy. 

2. Strony umowy wspólnie dokonują potwierdzenia stanu technicznego Przedmiotu Najmu. 
3. Z chwilą wydania Najemcy Przedmiotu Najmu ryzyko utraty i uszkodzenia przechodzi na Najemcę. 
4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelki koszty związane z utratą lub uszkodzeniem 

Przedmiotu Najmu z winy Najemcy (według kosztorysu autoryzowanego serwisu) oraz za postój 
spowodowany naprawą, zgodnie z Cennikiem jak za wynajem(według stałej dobowej kwoty 
umownej za nieterminowy zwrot). 

5. Najemca jest zobowiązany zwrócić Przedmiot Najmu w Punkcie Obsługi Klienta, w ustalonym 
terminie w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zasad prawidłowej eksploatacji. 

6. Wszelkie opóźnienia w zwrocie Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązany jest zgłosić 
Wynajmującemu telefonicznie. Brak takiego zgłoszenia ze strony Najemcy związany jest z 
naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości stałej dobowej kwoty umownej za nieterminowy 
zwrot za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

7. Najemca zobowiązany jest do używania Przedmiotu Najmu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o ruchu drogowym. 

8. W przypadku zaistnienie jakiejkolwiek szkody, wypadku lub kradzieży, Najemca zobowiązany jest 
do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego oraz Policji. Najemca nie jest uprawniony do 
akceptowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wynajmującego. 

9. Cennik wynajmu (ceny zawierają VAT) 
 
 
 

CENNIK do 2 h do 8 h Do 24 h Kolejna 
rozpoczęta doba 

Zakupy wartości od 
100 do 1000 pln 1 pln 10 pln 25 pln 50 pln 

Zakupy wartości 
powyżej 1000 pln 1 pln 1 pln 1 pln 50 pln 

Wynajem bez 
zakupów Fimal 10 pln 20 pln 35 pln 50 pln 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (zwane dalej  RODO) uprzejmie informujemy, że: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fimal PSB sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk,  zarejestrowana   
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060454 
2) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą 

a)  w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do     wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą; 
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO; 
c) w celu wykonania aranżacji pomieszczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b zd. 2 RODO tj. jako działanie podjęte na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
d) w celu przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b zd. 2 RODO tj. jako działanie podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy; 
e) w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych 
interesów Administratora; 
f) w celu dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony 
interes Administratora; 
g) w celu świadczenia usług marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych. 

3) Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji procesu sprzedaży 
i aranżacji wnętrz (podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy,  podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi z 
zakresu IT, projektanci, podmioty świadczące usługi transportowe). Powierzone im dane zostaną przekazane w zakresie i celu niezbędnym do 
realizacji umowy sprzedaży,  wykonania aranżacji pomieszczenia, przygotowania oferty. 
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
5) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa (5 lat od początku roku 
następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku 
do upływu terminu zobowiązania podatkowego); 
b) w przypadku wykonania aranżacji pomieszczenia przez okres 6 miesięcy od dnia ich przekazania; 
c) w przypadku przygotowania oferty przez okres 6 miesięcy od dnia ich przekazania; 
d) w przypadku rozpatrzenia skargi, reklamacji przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji; 
e) w przypadku otrzymania zgody na działania marketingowe Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody; 
f) w przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez okres przedawnienia takich roszczeń tj. co do zasady nie 
dłużej niż przez okres 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia. 

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/ Panu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

7) Jeżeli Pan/Pani chce skorzystać z przysługujących praw wymienionych w ust. 5 powyżej prosimy o kontakt: fimal@fimal.pl. 
8) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy, wykonania aranżacji 
pomieszczenia, przedstawienia oferty, zamówienia towaru, dostarczenia towaru . 
9) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych poniżej przez Fimal PSB sp. z o.o.              
z siedzibą w Słupsku, ul. Bałtycka 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060454 w celu realizacji działań 
marketingowych przez Fimal PSB sp. Z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ………………………………………………..           Podpis Klienta: ……………………………………………… 
 


