OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a _______________________________________________ , identyfikowany/a numerem
PESEL ____________________ , legitymujący/a się dowodem osobistym serii _______ o numerze
_________________ , zamieszkały/a w __________________ (kod pocztowy: ___________ ) przy
______________________________ , niniejszym dobrowolnie, swobodnie i w sposób pełni świadomy
oświadczam, że:
1.

posiadam wiedzę na temat warunków wymaganych do zgodnego z obowiązującym prawem prowadzenia
wynajmowanego pojazdu, w szczególności w zakresie odpowiedniego wieku, trzeźwości, dokumentów
potwierdzających konieczne umiejętności oraz niezbędnego sprzętu ochronnego;

2.

posiadam wiedzę na temat zasad ruchu drogowego, w szczególności w zakresie zasad bezpieczeństwa
uczestników tego ruchu, zasad wynikających ze znaków i sygnałów drogowych a także odpowiedzialności
karnej i wykroczeniowej za niestosowanie się do powyższych zasad;

3.

posiadam wiedzę i umiejętności pozwalające mi prowadzić wynajmowany pojazd zgodnie z jego
właściwościami i przeznaczeniem w sposób w pełni bezpieczny dla siebie i innych osób, a także zachowując
wynajęty pojazd w nieuszkodzonym stanie;

4.

dokładnie sprawdziłem/am stan wynajmowanego pojazdu i stwierdzam, że w momencie wydania był on
nieuszkodzony, funkcjonujący w sposób niezakłócony oraz w pełni zdatny do umówionego użytku, tak jak
zostało umówione;

5.

pojazd wynajmuję na własną odpowiedzialność i ryzyko, a w razie poniesienia przeze mnie szkody
majątkowej lub niemajątkowej w związku z wynajęciem tego pojazdu, nie będę domagał się odszkodowania
lub zadośćuczynienia z jakiegokolwiek tytułu od podmiotu wynajmującego mi pojazd;

6.

zwrócę pojazd w umówionym czasie i jestem świadomy, iż niezwrócenie pojazdu w terminie będzie
traktowane jako próba przywłaszczenia pojazdu, co rodzić może także moją odpowiedzialność karną;

7.

zwrócę pojazd w stanie niepogorszonym;

8.

zabezpieczę pojazd (wraz z jego wyposażeniem, dokumentami oraz kluczami) przed kradzieżą, utratą,
uszkodzenie bądź zniszczeniem; w przypadku korzystania z pojazdu przez inne osoby, w tym przez osoby
pozostające pod moją opieką, ponoszę pełną odpowiedzialność za ich wszelkie działania lub zaniechania

9.

pojazd będzie prowadzony wyłącznie przeze mnie lub przez osobę pozostającą pod moją opieką;

10. niezwłocznie zawiadomię podmiot, od którego pojazd został wynajęty, o jego uszkodzeniach,
niepożądanych działaniach osób trzecich i innych okolicznościach nieprzewidzianych, które będą miały
miejsce w trakcie używania pojazdu;
11. przy zwrocie wynajmowanego pojazdu poinformuję o wszelkich okolicznościach, które miały miejsce w
trakcie jego używania mogących mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie i stan techniczny tego pojazdu;
12. pokryję wszelką szkodę podmiotu wynajmującego mi pojazd, która powstanie w związku z użytkowaniem
przeze mnie wynajętego pojazdu, zarówno z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zaciągniętych zobowiązań jak i z tytułu czynów niedozwolonych;

_______________________________________
(miejscowość, data i własnoręczny czytelny podpis)

