Lipowa dn. ……………………
§4
Postanowienia końcowe
1.

Pozostałe przypadki realizacji postanowień Umowy będą traktowane
zgodnie z Ogólnymi Warunkami Wynajmu

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego

3.

Wszelkie spory lub roszczenia będzie rozpatrywał właściwy sąd w Żywcu
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Umowa Najmu Samochodu Campingowego
1. Zawarta w dniu ……………. w Lipowej pomiędzy Campersun.pl z siedzibą w
Lipowej ( 34-324 Lipowa , Lipowa 121 ) zwaną w dalszej części umowy
Wynajmującym, a
2.

4.

Załączniki:
1. Cennik
2. Instrukcja obsługi samochodu campingowego

Najemca:

Wynajmujący:

zwanym Najemcą
§1
Przedmiot umowy

WYNAJEM - Protokół zdawczo odbiorczy
uszkodzenia samochodu

1. Przedmiotem Umowy jest najem samochodu campingowego marki …………..…
model ……………………………………… o nr rejestracyjnym ………………………
2. Wydanie i odbiór samochodu następuje w oparciu o protokół zdawczoodbiorczy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy .W protokole
zdawczo-odbiorczym strony po dokonaniu oględzin pojazdu określają jego
stan .Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do porównania stanu
pojazdu w chwili jego zwrotu do stanu pojazdu z chwili jego wydania.
3. Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania
przedmiotem umowy
4. 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 Ogólnych
Warunkach Najmu, które znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Czas trwania umowy
1. Wynajmujący zobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy do przekazania
Najemcy samochodu campingowego określonego w §1 pkt 1. W okresie od
dnia: ……………………roku do ……………………………. tj. na …….……….. dni.
2. Strony uzgadniają, że wydanie pojazdu nastąpi w dniu ……………………… roku
w siedzibie firmy Campersun.pl w Lipowej 1273, 34-324 Lipowa
o godz. …………………………., a zwrot pojazdu nastąpi do godz. 10:00.

przebieg: ………………………………….

karoseria?

☐czysta ☐brudna
Najemca:

3. Po upływie czasu trwania umowy Najemca zobowiązany jest niezwłocznie
zwrócić Wynajmującemu pojazd. W przypadku braku zwrotu pojazdu pomimo
upływu czasu trwania umowy Najemca jest zobowiązany do odszkodowania,
zgodnie z cennikiem.
§3
1.

Wynagrodzenie i inne opłaty
Wynagrodzenie wynosi …………. PLN netto za każdą rozpoczętą dobę
wynajmu pojazdu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%

2.

Kaucja w wysokości 4000 PLN

3.

Jednorazowa opłata w kwocie 300 PLN +VAT za serwis (płyn do wc, papier
toaletowy, pełny zbiornik wody, pełna butla gazu, instruktaż) powyżej 14 dni
gratis

4.

Po przekroczeniu dobowego limitu kilometrów ( 400 km ) Najemca uiszcza
dodatkową opłatę, tj 0,80 PLN netto/km + VAT. Opłata nie dotyczy okresu
wynajmu samochodu campingowego ponad 14dni
Razem wynagrodzenie wynosi ……………… PLN netto + opłata za serwis
……… PLN tj. ……………… PLN netto + kaucja 4000 PLN
tj. …………………. PLN płatne w następujących transzach :

5.

5.1. I transza - w kwocie ………………………………. PLN (30% lecz nie
mniej niż 1000 PLN) w ciągu 2 dni od daty podpisania niniejszej umowy
wpłata na konto lub gotówką
5.2. II transza – w kwocie …………….PLN + kaucja …………..PLN
razem …………PLN wpłata na konto lub gotówką.
6.

Powyższe kwoty należy wpłacić w kasie firmy lub na konto firmy:
……………………………………………………………………………………………
z dopiskiem : wynajem od ……………..……………… do ………….……………..

7.

W przypadku braku wpłaty w kasie firmy lub wpływu środków pieniężnych na
konto, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu a wpłacona opłata
rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

wnętrze?

stan paliwa

☐czyste ☐brudne
Wynajmujący:

data i godzina

ZWROT - Protokół zdawczo odbiorczy
nowe uszkodzenia powstałe podczas wynajmu

przebieg: ………………………………….
karoseria?

☐czysta ☐brudna
Najemca:

wnętrze?

stan paliwa

☐czyste ☐brudne
Wynajmujący:

data i godzina

