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UMOWA WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO
Niniejsza umowa wynajmu samochodu kempingowego (zwana dalej „Umową”) została zawarta w dniu
………………………….… pomiędzy (określanymi dalej każdy z osobna jako „Strona” oraz łącznie jako
„Strony”): CAMPERPLANET Marek Wójcik z siedzibą w 43-346 Bielsko-Biała ul. Ostowa 1,
reprezentowaną przez
Józefa Wójcika, zwanym dalej „Wynajmującym”, a
...................................................................................................................................................................
.........
legitymującym/a się dowodem osobistym o serii i numerze
……….………………………………..……………….
wydanym przez
………………………………………………………………………...…………………..…………..…
oraz drugim dokumentem tożsamości ……………………….…..……………………….…. (rodzaj) o serii
i
numerze ………….….…………….…………………………… wydanym przez
…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
….…..,
zamieszkałym/a
…………………………………..…………………………………………….………………………...
…………………………………………………….………………………………………………………...………
………
zwanym/a dalej „Najemcą”.
1 Przedmiot umowy
1.1 Wynajmujący oddaje samochód kempingowy marki Fiat, model Ducato…………………., koloru
………………….,
rok……, o numerze rejestracyjnym ………………., numerze nadwozia…………………... do używania
Najemcy.
1.2 Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczaniem i
właściwościami oraz używać go zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji określonymi w
ZAŁĄCZNIKU NUMER 1 „ Ogólne warunki najmu samochodu kempingowego”

1.3 Wynajmujący oświadcza, iż posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem niniejszej umowy
w zakresie określonym treścią niniejszej Umowy.
1.4 Najemca oświadcza, iż stan techniczny przedmiotu jest mu znany i nie zgłasza do niego
zastrzeżeń.
1.5 Najemca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami obsługi samochodu, a także warunkami
ubezpieczenia.
Nie wnosi żadnych dodatkowych uwag.
1.6 Najemca oświadcza, iż zgodnie z Warunkami Wynajmu Samochodu Kempingowego stanowiącymi
ZAŁĄCZNIK NUMER 1. do niniejszej umowy drugim kierowca będzie:
……………………………………………………………….………...
1.7 Najemca zobowiązuje się do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie
warunki konieczne do bezpiecznej jazdy (min. co 1000km).

2 Wydanie dokumentów
2.1 Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem opisanym wyżej:
a) kluczyki,
b) dowód rejestracyjny,
c) polisę ubezpieczeniowa OC/AC/NW,
d) kluczyki od stosowanych w pojeździe zabezpieczeń.
-Za zgubienie kluczyków potrącona zostaje z depozytu kara w wysokości 500 brutto PLN.
-Za zgubienie dokumentów potrącona zostaje z depozytu kara w wysokości 500 brutto PLN
-Za zgubienie tablicy rejestracyjnej potrącona zostaje z depozytu kara w wysokości 500 brutto PLN
2.2 Wynajmujący oświadcza, że samochód jest w pełni sprawny, oraz posiada sprawną gaśnicę,
trójkąt, apteczkę, 2 kamizelki odblaskowe, koło zapasowe ( lub zestaw naprawczy w zależności od
pojazdu ), zapasowe żarówki, zestaw narzędzi oraz jest zatankowany do pełna.
2.3 Z chwilą odbioru samochodu strony podpisują protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzający stan
licznika samochodu, stan baku oraz rzeczy wydane Najemcy na podstawie wcześniejszych ustaleń
uściślonych w protokole zdawczo odbiorczym. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi ZAŁĄCZNIK
NUMER 2. do niniejszej umowy.
2.4 Najemca najpóźniej z chwilą odbioru samochodu wpłaca Wynajmującemu depozyt w wysokości
4000 pln brutto
3 Czas trwania Umowy, odpowiedzialność Najemcy
3.1 Wynajmujący wypożycza samochód od dnia ……………………….. godzina …………….……….
do dnia ……………………….... godzina…………………….
3.2 Po upływie terminu określonego w ust. 1 Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu
przedmiotu opisanego w punkcie 1.1
3.3 Najemca zwraca samochód w określonym terminie i nie ma możliwości przedłużenia umowy
najmu bez zgody Wynajmującego.
3.4 W przypadku, gdy Najemca nie zwróci przedmiotu najmu w wyznaczonym terminie, zobowiązany
będzie do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.
3.5 Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 5 godzin po terminie wskazanym w Umowie Najmu i nie
skontaktuje się z Wynajmującym, spowoduje to całkowitą utratę kaucji.
3.6 Za wystąpienie szkody komunikacyjnej lub zniszczenie pojazdu nie przekraczające 4000 pln brutto
odpowiada Klient. Równowartość tej szkody potrącana jest z depozytu.
3.7 Odpowiedzialność za szkody komunikacyjne lub zniszczenie pojazdu ponad 4000 pln,- brutto
powoduje całkowitą utratę depozytu przez Najemcę.
3.8 Opłata dzienna wynajmu zostaje naliczona za każde rozpoczęte 24h. Jeśli pojazd zostanie
zwrócony po wygaśnięciu zawartej umowy, CAMPERPLANET pobiera 100 pln,- brutto za każdą
rozpoczętą godzinę (maksymalna kwota może przekroczyć całkowitą opłatę dzienną).
4 Załączniki
4.1 Pozostałe zobowiązania stron i obowiązki z nich wynikające ujęte są w „Ogólnych Warunkach
Wynajmu Samochodu Kempingowego”, które stanowią ZAŁĄCZNIK NUMER 1. do niniejszej umowy,
który stanowi jej integralną część.
5 Postanowienia końcowe
5.1 Najemca oświadcza i zapewnia, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy:
5.1.1 Miał dostatecznie dużo czasu, aby zapoznać się z załącznikami oraz treścią Umowy,
5.1.2 Uzyskał możliwość przedyskutowania z Wynajmującym wszelkich kwestii niejasnych dla niego
lub budzących jakiekolwiek jego wątpliwości,
5.2 Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
5.3 Rozwiązywanie Sporów
5.3.1 Wszelkie spory lub roszczenia pomiędzy Stronami wynikające z niniejszej Umowy lub z nią
związane, bez względu na to czy spory te lub roszczenia wynikają z niniejszej Umowy czy z przepisów
prawa (włączając w to spory o ważność niniejszej Umowy) będą rozpoznawane przez Sąd miejscowo
właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.

5.3.2 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy polskiego
Kodeksu Cywilnego.
Na tym niniejszą Umowę zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano w dniu jak we wstępie,
składając podpisy poniżej oraz parafując pozostałe strony Umowy.
Zapoznałam/-em się z treścią Umowy Wynajmu i otrzymałam/-em Ogólne Warunki wynajmu samochodu
kempingowego, Cennik oraz Protokół zdawczo-odbiorczy od CAMPERPLANET Marek Wójcik, do treści
nie wnoszę zastrzeżeń. Wszystkie zapisy Umowy akceptuję.

Data i czytelny podpis Wynajmującego

…………………………………………
…………….…………………………………

Data i czytelny podpis Najemcy

…………………………………………
……………………………………

