Umowa Najmu Samochodu Campingowego
Niniejsza Umowa, (zwana dalej Umową) została zawarta dnia ….. - ……- .20..….. roku w Kuligowie
Pomiędzy:
Firmą: Partner T Robert Gogłuska adres: Kuligów 7/ 05-254 Kuligów
NIP 125-057-20- 28; REGON 012244610 tel. 603279465
Reprezentowanym przez Robert Gogłuska zwaną dalej „Wynajmującym„ a
Panem/ Panią :………………………………. …………………………………. tel.
Zamieszkały/a:
Dowód osobisty seria
Nr:
Pesel:
zwanym dalej „Najemcą”.
Strony zgodnie ustaliły, co następuje:
1. Przedmiot najmu:
1.1. Przedmiotem Umowy jest najem samochodu campingowego marki (………………………………………..)
1.2. Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem niniejszej Umowy.
1.3. Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i
właściwościami oraz używać go zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji. Warunki najmu zostały
szerzej określone w Warunkach Ogólnych Wynajmu Samochodu Campingowego, które znajdują się
w Załączniku nr 1 do Niniejszej Umowy.
1.4. Najemca oświadcza, że drugim kierowcą będzie:
Pan/Pani: …………………………………………………………….
(Do podpisania Umowy potrzebne są dwa dokumenty Najemcy: potwierdzające tożsamość oraz
potwierdzające uprawnienia do prowadzenia samochodu. W przypadku osób prawnych odpis KRS
oraz upoważnienie osoby reprezentującej podmiot gospodarczy)
2. Okres najmu samochodu:
2.1. Wynajmujący zobowiązuje się na podstawie niniejszej Umowy do przekazania Najemcy
samochodu campingowego określonego w pkt 1.1. w okresie od dnia: …… – ….. -20……. r. tj. na … dni.
2.2. Strony uzgadniają, że wydanie pojazdu nastąpi w dniu …… – …… -2020 roku w Kuligowie, przy ul.
Zakopiańska 18 do godz. 16 - ej
2.3. Najemca zobowiązuje się do zwrotu samochodu do dnia …..- ….. -20….. roku do godz.10- ej w
Kuligowie ul. Zakopiańska 18.
2.4. Wraz z wydaniem samochodu jak i jego odbioru po okresie wynajmu, strony podpisują protokół
zdawczoodbiorczy, będący Załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy.
2.5. Strony potwierdzają, iż możliwy jest wcześniejszy zwrot samochodu, jednakże nie skutkuje to
zmianą ustalonego w Umowie wynagrodzenia za wynajem.
2.6. Najemca zwraca samochód w określonym terminie i nie ma możliwości przedłużenia Umowy
Najmu bez pisemnej ( SMS lub mailem) zgody Wynajmującego.
2.7. W przypadku, gdy Najemca nie zwróci przedmiotu najmu w wyznaczonym terminie, zobowiązany
będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdą godzinę zwłoki.
2.8. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w Umowie i nie
skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organy ścigania o kradzieży i spowoduje
to całkowitą utratę kaucji.
3. Wynagrodzenie:
3.1. Tytułem wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu Umowy Najmu Najemca zobowiązany jest
do zapłaty kwoty ………….. PLN netto + Vat. W terminie 3 dni od podpisania niniejszej umowy.
3.2. W tym jednorazowa opłata w kwocie 250,00.PLN brutto za serwis (pełna butla gazu, płyny do WC,

papier toaletowy, pełny zbiornik wody, instruktaż).
3.3. Kaucja w kwocie 4000,00 PLN. (Słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
PLN płatne w następujących transzach:
3.3.1. I. Transza rezerwacji – ………… PLN; wpłata na konto w ciągu 3 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.
3.3.2.II. Transza rezerwacji w kwocie ……………. PLN; wpłata na konto, co najmniej na 60 dni od daty wynajmu.
3.3.3. III. Transza rezerwacji w kwocie ………….. PLN wpłata na konto, co najmniej na 3 dni od daty wynajmu lub
w dniu wynajmu
3.4. Opłata za przekroczenie średniego dziennego limitu 400 kilometrów/dobę w kwocie 0,60 PLN netto/km. Nie
dotyczy przy wynajmie powyżej 7 dni.
3.6. Powyższe kwoty należy wpłacić na konto firmy: 50 1910 1048 2261 0004 0974 0001 z dopiskiem:
„wynajem ,,
3.7. W przypadku braku wpływu środków pieniężnych na konto, zgodnie z pkt 3.3.1/3.3.2.Umowa ulega
automatycznemu rozwiązaniu.
3.8. Pozostałe przypadki realizacji postanowień Umowy będą traktowane zgodnie z Warunkami
Ogólnymi Wynajmu Samochodu Campingowego, w szczególności:
3.8.1. Najemca odpowiada za wynikłe szkody komunikacyjne do wysokości 4.000 PLN.
3.8.2. Najemca odpowiada za wynikłe szkody niekomunikacyjne do wysokości usunięcia tych szkód
3.8.3. Najemca płaci kwotę 200 PLN brutto, w przypadku oddania samochodu z nieopróżnionym WC.
4. Postanowienia końcowe:
4.1. Najemca zobowiązuje się korzystać z przedmiotu najmu wyłącznie w celach
rekreacyjnoturystycznych, nie użyczać samochodu innych osobom, stosować się do zasad
określonych w Warunkach Ogólnych Wynajmu Samochodu.
4.2. Najemca oświadcza, że wiadomym mu jest, że w samochodzie campingowym obowiązuje
całkowity zakaz palenia tytoniu, pod karą całkowitej utraty kaucji oraz poniesieniem kosztów
wymiany tapicerki w całym samochodzie.
4.3. Najemca oświadcza i zapewnia, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy miał dostatecznie dużo
czasu, aby zapoznać się z załącznikami oraz treścią Umowy.
4.4. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają akceptacji obu stron w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
4.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
4.6. Wszelkie spory lub roszczenia będzie rozpatrywał właściwy Sąd w Wołominie.
4.7. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Załączniki:
1. Warunki Ogólne Wynajmu Samochodu Campingowego.
2. Protokół zdawczo – odbiorczy.
Najemca:

Wynajmujący:
Robert Gogłuska

