Projekt „Młodzi - aktywni na podkarpackim rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU

Zawarta w dniu …………………………….. w …………………………………….. pomiędzy
1. ………………………………………………………………………………………………zamieszkałym/-ą
dalej użyczającym
a
2. ………………………………………………………………………………………………zamieszkałym/-ą
dalej biorącym do używania.

zwanym/-ą

zwanym/-ą

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest samochód marki ……………………………………………………………,
numer rejestracyjny …………………………………………………
2. Użyczający oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego własność oraz jest wolny od
jakichkolwiek roszczeń i obciążeń na rzecz osób trzecich.
3. Przedmiot użyczenia jest w dobrym stanie technicznym, ma sprawne wszystkie zespoły
i urządzenia.

§2
Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie biorącemu opisany wyżej przedmiot na czas
trwania Projektu: „Młodzi – aktywni na podkarpackim rynku pracy”. Po upływie powyższego terminu
Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić przedmiot użyczenia bez wezwań i w stanie
niepogorszonym.

§3
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1. Biorący do używania potwierdza odbiór przedmiotu.
2. Biorący do używania zapewnia, że będzie używał przedmiot zgodnie z przeznaczeniem i nie
odda go do używania osobie trzeciej.
3. Wszelkie koszty z tytułu korzystania z przedmiotu przez cały czas trwania umowy poniesie
biorący do używania.
4. Biorący do używania zobowiązuje się do dokonywania wszelkich napraw, jakie okażą się
konieczne w czasie trwania umowy.
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§4
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

………………………………………………………….
(Biorący do używania)
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………………………………………………………….
(Użyczający)
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