УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛ
Посочената на предната страна на договора – фирма “ВЕДААУТО” ООД наричана за краткост “НАЕМОДАТЕЛ”, отдава под наем
лек автомобил на “НАЕМАТЕЛЯ” при следните условия:
I.ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Автомобилът се предоставя за ползуване от “НАЕМАТЕЛЯ” в добро техническо състояние и пълна изправност.
2. Наемателят е длъжен да върне наетото МПС в уговорения срок и пункт за връщане. В случай, че “НАЕМАТЕЛЯТ” не върне
наетото МПС в посочения в този договор срок, без да е уведомил за това “НАЕМОДАТЕЛЯ”, то той заплаща на “НАЕМОДАТЕЛЯ” пълната
наемна цена за всеки просрочен ден,плюс един ден, върху базовата цена, като в този случаи “НАЕМОДАТЕЛЯ” може да задържи депозита.
3. При предсрочно прекратяване на договора от страна на “НАЕМАТЕЛЯ” по причини независещи от “НАЕМОДАТЕЛЯ”,
“НАЕМАТЕЛЯ” заплаща наемната цена за съответният период по съответната тарифа, плюс един ден върху базовата цена.
4 . За закъснение при връщане на наетия автомобил повече от 1 ч.се таксува 50% от базовата цена за 1 ден, при закъснение над 3ч. се
заплаща пълна наемна цена за 1 ден.
5. Неизпълнението на задължението на “НАЕМАТЕЛЯ” за връщане на наетия автомобил в срок посочен в този договор повече от
6ч. се счита за присвояване на лекият автомобил и “НАЕМОДАТЕЛЯ” уведомява компетентните органи,като депозита остава в полза на
“НАЕМОДАТЕЛЯ”.
6. За щети по вина на “НАЕМАТЕЛЯ”, които не се покриват от застрахователните условия и такива за които “НАЕМАТЕЛЯТ” не
представи необходимите документи, “НАЕМАТЕЛЯТ” заплаща 100% щетата.
7. При щета върху автомобила по вина на “НАЕМАТЕЛЯ”, той заплаща на "НАЕМОДАТЕЛЯ" наем за времето необходимо за
ремонт на автомобила, но не повече от размера на ДЕПОЗИТа, като действието на този договор се прекратява. “НАЕМАТЕЛЯ” може да
наеме друг автомобил, като заплати за него необходимата наемна цена.
8. При щета по автомобила не причинена от “НАЕМАТЕЛЯ”, той може да наеме друг автомобил, или действието на този договор да
бъде прекратено, като “НАЕМОДАТЕЛЯ” възстановява на “НАЕМАТЕЛЯ” неизразходваната наемна сума.
9. При повреда на наетият автомобил в периода на валидност на този договор отстраняването и се извършва от компетентни лица
след съгласуване с “НАЕМОДАТЕЛЯ”. При невъзможност за отстраняване на повредата “НАЕМОДАТЕЛЯ” заменя наетият автомобил с друг
такъв от същият клас или се прекратява действието на този договор, като “НАЕМОДАТЕЛЯ” възстановява на “НАЕМАТЕЛЯ”
неизразходваната наемна сума.
10. При повреда или щета настъпила след изтичане на договора ,повредите и щетите се заплащат изцяло от “НАЕМАТЕЛЯ”
11. “НАЕМАТЕЛЯ” заплаща на “НАЕМОДАТЕЛЯ” всички суми определени в договора плюс депозита в момента на подписването
му.
12. След изтичане срока на този договор при спазване на всички условия “НАЕМОДОТЕЛЯ” връща депозита на “НАЕМАТЕЛЯ”.
II.ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА “НАЕМОДАТЕЛЯ”

му.

1. “НАЕМОДАТЕЛЯТ” се задължава да предаде за ползуване наетия автомобил без да пречи на “НАЕМАТЕЛЯ” при ползуването

2. “НАЕМОДАТЕЛЯТ” носи отговорност за щети от всеки вид, които “НАЕМАТЕЛЯТ” или трето лице предизвика с наемането или
използуването на наетия автомобил, само когато щетата е предизвикана небрежно или преднамерено от “НАЕМОДАТЕЛЯ”.
III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА “НАЕМАТЕЛЯ”
1. “НАЕМАТЕЛЯ” е длъжен да се отнася грижливо към автомобила, да го пази заключен, като добър стопанин.
2. В случай на злополука или щета “НАЕМАТЕЛЯ” е длъжен да извика полиция независимо по чия вина е злополуката, както и да
уведоми “НАЕМОДАТЕЛЯ” незабавно. Трябва да окаже съдействие на застрахователната компания и “НАЕМОДАТЕЛЯ” относно
злополуката.
3. “НАЕМАТЕЛЯ” няма право да използува наетия автомобил за участие в състезания, обучение, изпитания, тренировки както и да
тегли друго МПС с него.
4. “НАЕМАТЕЛЯ” няма право да пътува с наетото МПС когато той или шофьора са под влияние на алкохол, наркотик или друго
упойващо вещество, както и да нарушава държавните граници, ЗДП, ППЗДП и другите действащи закони.
5. Водачът на наетия автомобил трябва да притежава валидно удостоверение наймалко от една година и да е навършил 20 години.
6. Забранено е на “НАЕМАТЕЛЯ” да отдава на други лица управлението на наетия автомобил с изключение на упълномощените за
това в договора лица. В противен случай “НАЕМОДАТЕЛЯ” може да задържи депозита.
7. “НАЕМАТЕЛЯ” трябва да знае, че подписвайки този договор персоналните му данни могат да бъдат използувани за носене на
отговорност.
IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. Настоящия договор може да бъде променян само по взаимно съгласие между страните с допълнителни писмени споразумения.
2. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на чл.228239 от закона за задълженията и договорите.

С подписа си наемателят удостоверява, че е запознат с условията на договора и приема да ги спазва.
наемател:

