Łódź, dnia …………..………………………… r.

UMOWA - ZLECENIE NA PRZEWÓZ OSÓB
WYNAJEM AUTOBUSU FKF
WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. Formularz przeznaczony jest dla klientów FKF składających zlecenie wynajmu autobusu.

A. DANE OGÓLNE DOT. WYNAJMU

Pola jasne wypełnia wynajmujący autobus, pola szare – pracownik FKF.

1. Data podstawienia autobusu:

2. Na ile dni:

………………………………………………….…………
………………..…….…………..….
dzień – miesiąc - rok
ilość dni wynajmu
4. Miejsce podstawienia autobusu: – miejscowość i miejsce (szczegółowo)

3. Godzina podstawienia autobusu:
…………………..…………………..………………….…..…….…
czas podstawienia (godz, min.)

5. Ilość osób

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

6. Trasa przejazdu:

…………………

7. Planowany czas
powrotu autobusu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
wpisać miejscowości trasy przejazdu / przystanki (noclegi w nawiasie) i powrotu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…….

Czas (godz) zwrotu autobusu

Liczba km:
……………………...km
długość trasy - wypełnia FKF

8. Zlecający zapewnia:

1). Pilota
2). Parkingi - opłaty
3). Nocleg kierowcy/ów
4). Wyżywienie kierowcy/ów
5). Opłaty graniczne
6). Opłaty za autostrady
7). Pokrycie dodatkowych kosztów
leżących po stronie zlecającego

 tak
 tak
 tak
 tak
 tak
 tak
 tak

 nie
 nie
 nie
 nie
 nie
 nie

W przypadku rezygnacji z wyjazdu z winy Organizatora, Przewoźnikowi
przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot :
1. powyżej 21 dni przed wyjazdem – 25% kwoty zaliczki,
2. od 21 do 14 dni przed wyjazdem – 50% kwoty zaliczki,
3. od 14 dni do 7 dni przed wyjazdem – 75% kwoty zaliczki,
4. poniżej 7 dni przed wyjazdem – 100% kwoty zaliczki.

9. UWAGI, INNE INFORMACJE DOT. WYNAJMU:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

B. DANE ZLECENIODAWCY – OSOBY do wystawienia f-ry / FIRMY / INSTYTUCJI WYNAJMUJĄCEJ:
10. Imię i nazwisko / nazwa:
………………………………………………………………….……………………………………………………………………...………………….
………………………………………………………………….……………………………………………………………………...………………….
Imię i nazwisko / nazwa firmy / instytucji wynajmującej

11. Faktura?
 tak  nie
12. Zaliczka
 tak  nie
……………….. zł

13. Adres:
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..….
ulica
nr domu
miejscowość z kodem pocztowym

14. Osoba odpowiedzialna:

15. Telefony kontaktowe:

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

………………………………………………….…………..……….

16. Inne informacje:

17. Nr NIP - firma, nr. dow. tożs.- osoba fizyczna

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

……………………..…………………………………………..…..

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, jeśli różni się od wyżej wymienionej

……………………………………………………………………………………………………………
18. Podpis osoby wynajmującej:

tel. stacjonarny

/

komórkowy do osoby odpowiedzialnej

Nr NIP firmy – do wypełnienia faktury / Nr dowodu – osoba fizyczna
Zlecający upoważnia FKF do wystawienia rachunku/faktury bez
podpisu osoby upoważnionej. TAK NIE

19. Cena za wynajem:
…………………………..……zł/km + ………% VAT Razem: ……………………….………zł z VAT

……………………………………………………….…………
podpis (ew. pieczęć – firmy / instytucji)

Łączna cena za wynajem: ……………………………………….………………………………………. zł
Termin płatności: gotówka/przelew - w dniu przyjęcia zlecenia; 7 dni; 14 dni od wystawienia f-ry

Warunki najmu
1. FKF Sp. z o. o. wynajmuje pojazdy dla celów wycieczkowych i innych tylko na podstawie złożonego na piśmie i przyjętego
zamówienia.
2. Najemca obowiązany jest złożyć pisemne zamówienie z podaniem daty, godziny i miejsca podstawienia oraz daty, godziny i
miejsca zwolnienia pojazdu, określić trasę przejazdu w dniach, podać sposób uregulowania należności oraz wskazać imiennie osobę
upoważnioną do wydania kierowcy dyspozycji zgodnie z zamówieniem i warunkami najmu.
3. Należność przypadającą za wynajem pojazdu należy uiścić wg uzgodnionej stawki kilometrowej, za rzeczywistą liczbę
kilometrów przebytych przez pojazd lub wg stawki godzinowej za każdą rozpoczętą godzinę najmu.
4. W przypadku przekroczenia czasu pracy lub przebiegu pojazdu ustalonego w zamówieniu FKF Sp. z o. o. naliczy dodatkowe
opłaty zgonie ze stawką określoną w zamówieniu.
5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu z winy Organizatora, Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń
następujących kwot :
1. powyżej 21 dni przed wyjazdem – 25% kwoty zaliczki,
2. od 21 do 14 dni przed wyjazdem – 50% kwoty zaliczki,
3. od 14 dni do 7 dni przed wyjazdem – 75% kwoty zaliczki,
4. poniżej 7 dni przed wyjazdem – 100% kwoty zaliczki
6. Czas kierowania pojazdem przez kierowcę nie może przekroczyć 10 godzin, w tym 9 godzin jazdy dziennie.
7. Czas kierowania pojazdem bez przerwy, nie może przekroczyć 4 1/2 godziny, po tym czasie kierowcy należna jest przerwa w
wymiarze 45 minut, która może być wykorzystana wcześniej w dwóch częściach nie krótszych niż 30 min i 15 minut. Przerwa
jest przeznaczona na odpoczynek. Po przepracowanym dniu kierowcy należy się 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.
8. Najemca ma obowiązek zabezpieczenia Kierowcy miejsca noclegowego.
9. Osoby korzystające z najętego pojazdu obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych.
10. Osobie dysponującej pojazdem nie wolno stawiać kierowcy żądań, które byłyby sprzeczne z ogólnie obowiązującymi
przepisami o bezpieczeństwie ruchu drogowego i czasie pracy kierowców.
11. Wszyscy podróżni są ubezpieczeni w autokarze w czasie jazdy na podstawie zawartej przez „FKF” umowy ubezpieczeniowej.
12. W przypadku awarii autobusu w czasie wynajmu umożliwiającej dalsza jazdę przewoźnik zobowiązany jest podstawić autokar
zastępczy w ciągu 5 godz. przy odległości do 200 km, 10 godz. przy odległości pow. 200 km od momentu przyjęcia zawiadomienia
o awarii.
13. Osoba dysponująca najętym pojazdem potwierdza kierowcy swym podpisem wykonanie zadania w zleceniu najmu pojazdu i w
karcie drogowej, które stanowią podstawę do ostatecznego rozliczenia za wykonaną usługę pomiędzy FKF Sp. z o. o. i najemcą.
14. Dane do wpłaty zaliczki: FKF Spółka z o.o., ul. Limanowskiego 125/12, 91-340 Łódź, nr rachunku bankowego:
98 1060 0076 0000 3380 0002 0833
15. Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe między FKF Sp. z o. o. a najemcą rozpatrują właściwe rzeczowo sądy.

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

podpis najemcy

Potwierdzenie wykonania umowy najmu
......................................................... Autobus: marki .......................... Nr rej. ......................................
(imię i nazwisko kierowcy)
Nr karty drogowej ............................
WYJAZD
Data ................ godz. ....... stan licz. ....................

.........................................
podpis dyspozytora

POWRÓT
Data ............ godz. ........ stan licz. .....................

..................................................
podpis najemcy

