
    
Umowa 

dotycząca użyczenia pojazdu demonstracyjnego. 
 
Niniejsza umowa została zawarta w dniu……………….   ……………….. pomiędzy  
ARM Robert Maczyński z siedzibą w Białymstoku (15-113), przy ul. Usługowej 17, 15-521 Zaścianki 
zwanym dalej Użyczającym a :……………………………………………………….. legitymujący się dowodem 
osobistym Nr …….. Seria………… zamieszkały……………………………………………………………………………………… 
 
zwany dalej Użytkownikiem. 
 
 
Niniejsza umowa określa warunki i zasady użyczenia pojazdu demonstracyjnego. 

§1 
Użyczający, przekazuje Użytkownikowi do testów pojazd marki SUPER SOCO numer rejestracyjny: 
……………….., numer VIN…………………………………......... 

§2 
 
Czas użytkowania został określony od……………………… do…………………………... 

§3 
Użyczający zapewnia, że pojazd przekazany Użytkownikowi do testów znajduje się w nienagannym 
stanie technicznym z ……… naładowaną baterią, wyposażony jest w fabrycznie zamontowany alarm, 
instrukcję użytkownika, posiada aktualny Dowód Rejestracyjny, oraz że jest ubezpieczony. 

§4 
Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w stanie nie pogorszonym poza normalny stopień 
eksploatacji w trakcie użyczenia oraz do należytego dbania o stan techniczny i estetyczny użyczonego 
pojazdu, że nie opuści granic Polski bez pisemnej zgody Użyczającego, będzie pozostawiał pojazd w 
miejscach strzeżonych a także, że nie udostępni rzeczonego pojazdu osobom trzecim. 

§5 
Użytkownik zobowiązuje się do dokonywania wszelkich czynności technicznych związanych z prawidłową 
eksploatacją pojazdu zgodnie z zapisami w instrukcji obsługi. 

§6 
Po zakończeniu okresu użytkowania Użytkownik zwróci Użyczającemu pojazd w siedzibie użyczającego 
wraz z Dowodem Rejestracyjnym i Polisą Ubezpieczeniową. 

§7 
W przypadku zaistnienia szkód powstałych na skutek wypadku drogowego użytkownik zobowiązuje się do 
przeprowadzenia wszelkich czynności fizyczno-prawnych prowadzących do likwidacji szkód powstałych w 
pojeździe a także do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych czynności fizyczno-prawnych w przypadku 
zaistnienia kradzieży testowanego pojazdu. Użytkownik jest zobowiązany do udzielenia pomocy 
Użyczającemu oraz Towarzystwu Ubezpieczającemu, w którym testowany pojazd jest ubezpieczony we 
wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych związanych z wypadkiem, szkodą lub kradzieżą. 

§8 
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Umowa 
stanowi protokół przekazania pojazdu oraz upoważnienia dla Użytkownika do używania pojazdu w okresie 
objętym umową. 
 
 
Czytelny Podpis          Dnia 
 
 …………………...........        …………………………..  
 
 
 
 



Protokół 
wydania / zdania pojazdu 
………………………… 
Nr rejestracyjny: ……………………….. 
 
 
Pojazd wydano dnia: ….................................. 
 
Stan licznika: ……………………………………………………………………………… 
Stan naładowania baterii: ……………………………………………………………... 
Ogólny stan pojazdu (czysty lub nie): ………………………………………………. 
Akcesoria……………………………………………………………………………………. 
Uwagi…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………....................................................... 
……………………………………………………....................................................... 
……………………………………………………....................................................... 
 
 
 
 
…………….……………….      ……………………………… 
Podpis pracownika użyczającego     Podpis osoby pobierającej 
pojazd 
 
 
 
 
 
Pojazd zdano dnia: 
 
Stan licznika: ……………………………………………………………………………… 
Stan naładowania baterii: ……………………………………………………………………. 
Ogólny stan pojazdu (czysty lub nie):  ……………………………………………………… 
Akcesoria ………………………………………………………………………………………… 
Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
………….……………….…      ……………………………… 
Podpis pracownika odbierającego        Podpis osoby zdającej 
pojazd 
 
 
 


