Umowa wynajmu samochodu ślubnego
zawarta w dniu ………………………………..… w ……………….……………………. roku
pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą”
a,
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
IMIE I NAZWISKO, NUMER DOWODU OSOBISTEGO ORAZ NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO, ADRES ZAMIESZKANIA PANNY MŁODEJ

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
IMIE I NAZWISKO, NUMER DOWODU OSOBISTEGO ORAZ NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO, ADRES ZAMIESZKANIA PANA MŁODEGO

zwanymi w dalszej treści umowy „Zleceniodawcami”
o następującej treści:
§1
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zleceniodawców czynności polegającej na
wykonaniu przejazdu samochodem wraz ze Zleceniodawcami w dniu uroczystości ślubnej
Zleceniodawców tj. w dniu .................................... .
2. Przejazd, o którym mowa w ust. 1 wykonany zostanie przy użyciu samochodu osobowego
Zleceniobiorcy.
3. Zleceniobiorca zastrzega, że w przypadku niemożliwości osobistego wykonania czynności określonej
w
§
1
ust.
1
niniejszej
Umowy,
czynność
ta
zostanie
wykonana
przez
……………………………………………………………………………………………..., legitymującego się
dowodem osobistym ………………… wydanym przez Prezydenta Miasta Częstochowy, a
Zleceniodawcy oświadczają, że nie mają do powyższego żadnych zastrzeżeń.
§2
1. Strony ustalają, iż trasa przejazdu podczas uroczystości ślubnej, o której mowa w § 1 ust. 1
obejmowała
będzie:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
2. Zleceniodawcy wskazują, iż dane miejsc wskazanych w § 2 ust. 1 są następujące:
1) Adres Panny Młodej: ...........………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
2) Adres Pana Młodego: ……………………..…………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
3) Adres kościoła w którym odbędzie się uroczystość ślubna: ……..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4) Adres sali weselnej: ……………..…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do stawienia się w dniu ......................................... o godzinie
........................................ w miejscu wskazanym w § 2 ust. 2 pkt.) .......... niniejszej Umowy.
§3
1. Zleceniobiorca wyraża zgodę na umieszczenie na samochodzie dekoracji przez Zleceniodawców, za
wyjątkiem określonym w ust. 3.
2. Dekoracja samochodu umieszczona zostanie na samochodzie w miejscu, o którym mowa w § 2 ust.
2 pkt.) …….. niniejszej Umowy przez Zleceniodawców.
3. Zleceniobiorca nie wyraża zgody na umieszczenie na samochodzie dekoracji na magnesach oraz
która mogłaby w jakikolwiek sposób uszkodzić samochód, w tym w szczególności zarysować lakier.
Zleceniobiorca wyraża zgodę na umieszczenie na samochodzie wyłącznie dekoracji na
przyssawkach.

1.

2.

3.

4.

§4
Strony ustalają, iż z tytułu wykonania niniejszej umowy, Zleceniodawcy zobowiązują się do zapłaty
na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia w wysokości ..................................... złotych (słownie:
............................................................................................). Wynagrodzenie nastąpi gotówką nie
później niż w dniu uroczystości ślubnej Zleceniodawców, wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.
Zleceniodawcy zobowiązują się do wpłacenia na rzecz Zleceniobiorcy zadatku w kwocie ............
złotych (słownie: ...........................................................................) płatnego gotówką w dniu
podpisania niniejszej Umowy.
W przypadku prawidłowego wykonania niniejszej Umowy zadatek o którym mowa w § 4 ust. 2
niniejszej Umowy zalicza się na kwotę ustaloną w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a pozostałą część
kwoty do równowartości kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 Zleceniobiorcy zobowiązują się uiścić do rąk
Zleceniobiorcy w dniu uroczystości ślubnej o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy niezwłocznie
po zrealizowaniu końcowej trasy wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca, o którym mowa w § 2 ust. 2, jak
również powrotu do miejsca startu, zużyte paliwo, czas postoju oraz czas potrzebny do wykonania
zlecenia w całości.

§5
W razie niewykonania niniejszej Umowy z powodu Zleceniodawców, Zleceniobiorcy przysługuje prawo
do zachowania zadatku o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy.
§6
1. Każda ze stron może jednostronnie odstąpić od niniejszej umowy, bez podania przyczyny, nie
później jednak niż na 14 dni przed dniem, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialności (siła wyższa), Zleceniobiorca obowiązany jest do zwrotu danego mu
zadatku, a Zleceniodawca nie ma prawa żądania dwukrotności wpłaconego zadatku.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron niniejszej Umowy w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
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2. Każda strona niniejszej Umowy winna być parafowana przez Strony.
3. Spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
Zleceniobiorcy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Podpis Zleceniodawcy:

Podpis Zleceniobiorcy:

..............................................

..............................................
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