
 

 

Umowa o korzystanie z samochodu osobowego 

 
w ramach Promocji HP Latex on the move,  

organizowanej przez Integart sp. z o.o. w Błoniu 
 

          
zawarta w Błoniu w dniu 12 maja 2018r. pomiędzy:  
 

Integart Sp. z o.o., z siedzibą w Błoniu ul. Maszynowa 1, 55-330 Błonie, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000493655, której kapitał 
zakładowy wynosi 1.600 000,00 PLN, NIP: 913-16-16-456,…………………………….,  
zwaną dalej Organizatorem lub Przekazującym,  
a 

 

……………………………… 
………………………. 
zwanym dalej Użytkownikiem lub Przejmującym 
 
zwanymi łącznie Stronami, 
 

o następującej treści: 
§ 1  

 
1. Przekazujący oddaje Użytkownikowi samochód osobowy – marki TOYOTA…………… o numerze 
rejestracyjnym …………………………, zwany dalej samochodem, do korzystania dla celów służbowych 
na okres 6 miesięcy tj.: od 12 maja 2018r. do 11 grudnia 2018 roku. 
2. Wydanie samochodu Użytkownikowi nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego. 

 

§ 2  
 

1. Strony ustalają, iż wszelkie zasady, dotyczące używania samochodu, określone zostały w 
Regulaminie UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI „HP LATEX ON 
THE MOVE” z dnia 9 maja 2018r., zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, a który został zaakceptowany przez Użytkownika bez zastrzeżeń. 
2. Zwrot samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
 

§ 3 
 

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się przepisy Regulaminu, a także 
przepisy kodeksu cywilnego. 

2.Każda ze Stron niniejszej Umowy zobowiązana jest do bezzwłocznego, pisemnego informowania 
drugiej strony o wszelkich zmianach dotyczących formy prowadzonej działalności gospodarczej, 
zmianie nazwy bądź adresu do doręczeń. W przypadku zaniechania tego obowiązku wszelkie pisma 

oraz oświadczenia wysłane pod ostatni wskazany adres Strony uważa się za skutecznie doręczone 
po upływie terminu drugiego awizowania. 
3.Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy, a nie dające rozwiązać się na drodze 
polubownej rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd ze względu na siedzibę powoda. 

4.Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy lub Regulaminu okaże się nieważne, nie narusza to 
pozostałych warunków Umowy i Regulaminu, a postanowienie takie zostanie zastąpione innym, 
wspólne uzgodnionym, odpowiadającym możliwie najlepiej intencji Umowy. 
5.Poniższy załącznik stanowi integralną część umowy: 
-załącznik nr 1: REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI 
„HP LATEX ON THE MOVE” z dnia 9 maja 2018r. 

6.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7.Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 

 
…………………………………………                                     …………………………………………… 

podpis Przekazującego          podpis Użytkownika 

 


