Lipowa dn. ……………………
oprocentowana i w przypadku braku roszcze po ustaniu Umowy jest
zwracana Najemcy na wskazane konto bankowe, b d za pokwitowaniem w
gotówce.
3.

Po przekroczeniu dobowego limitu kilometrów (400 km) Najemca jest
zobowi zany do uiszczenia dodatkowej op aty, tj. 70 groszy/km plus VAT,
p atn nie pó niej ni w momencie zwrotu pojazdu.

4.

Wszelkie op aty wynikaj ce z niniejszej Umowy nale y uiszcza na konto nr:
PKO BP S.A 38 1020 1390 0000 6702 0021 3991, ze wskazaniem tytu u
wp aty, lub w gotówce w siedzibie ﬁrmy.

Umowa Najmu
Niniejsza Umowa najmu pojazdu osobowego Renault Traﬁc Campersun („Umowa”)
zosta a zawarta w dniu …………......…. w Lipowej pomi dzy:
1. Robertem Dziewitem, prowadz cym dzia alno
gospodarcz pod ﬁrm
Campersun.pl Robert Dziewit z siedzib w Lipowej (34-324 Lipowa, Lipowa 121),
NIP: 553-156-31-93 („Wynajmuj cy”), a:
2.

§4

Postanowienia ko cowe
Umow

maj

zastosowanie

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejsz
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

2.

Wszelkie spory lub roszczenia b dzie rozpatrywa w a ciwy s d w ywcu.

3.

Niniejsza Umowa zosta a sporz dzona w dwóch jednobrzmi cych
egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze stron.

Najemca:

Wynajmuj cy:

(„Najemca”)
WYNAJEM - Protokó zdawczo odbiorczy

§1

Przedmiot umowy

uszkodzenia samochodu

1. Przedmiotem Umowy jest najem samochodu osobowego marki Renault
model Traﬁc o nr rejestracyjnym SZY 03048 („pojazd”).
2. Wydanie i odbiór samochodu nast puje w oparciu o protokó
odbiorczy, stanowi cy za cznik nr 2 do niniejszej Umowy. W
zdawczo-odbiorczym strony po dokonaniu ogl dzin pojazdu okre laj
Protokó zdawczo-odbiorczy stanowi podstaw do porównania stanu
chwili jego zwrotu do stanu pojazdu z chwili jego wydania.
3. Wynajmuj cy o wiadcza,
przedmiotem Umowy.

e posiada tytu

zdawczoprotokole
jego stan.
pojazdu w

prawny do dysponowania

4. Najemca zobowi zuje si do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego
przeznaczeniem i w a ciwo ciami oraz u ywa go zgodnie z zasadami
prawid owej eksploatacji.
§2

Czas trwania umowy
1. Wynajem pojazdu nast puje w dobach trwaj cych od godz ............... do godz.
.......................
2. Na warunkach okre lonych postanowieniami niniejszej Umowy oraz OWU
Wynajmuj cy zobowi zuje si do przekazania Najemcy pojazdu od dnia
…………………………… roku do ……………………………. roku, tj. na
…………….. dób.

przebieg: ………………………………….

karoseria?
czysta

wn trze?

brudna

Najemca:

3. Pojazd zostanie wydany Najemcy pierwszej doby okresu najmu wskazanego w
ust. 2 powy ej, w siedzibie ﬁrmy Campersun.pl w Lipowej 1273, 34-324 Lipowa,
o godz. 15.00.

czyste

stan paliwa

brudne

Wynajmuj cy:

data i godzina

ZWROT - Protokó zdawczo odbiorczy
nowe uszkodzenia powsta e podczas wynajmu

5. Po up ywie okresu najmu Najemca zobowi zany jest niezw ocznie zwróci
Wynajmuj cemu pojazd, do godziny 11.00 ostatniej doby okresu wynajmu
ustalonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. W przypadku braku zwrotu pojazdu
pomimo up ywu czasu na jaki zawarto Umow Najemca jest zobowi zany do
odszkodowania, zgodnie z cennikiem.
§3

Wynagrodzenie i inne op aty
6. Czynsz najmu wynosi …………. z otych brutto za ka d rozpocz t dob
wynajmu pojazdu . Czynsz najmu p atny b dzie w nast puj cych transzach :

2.

1.

I transza w kwocie tj. .............brutto w dniu ............ , która to kwota
stanowi zap at za okres wynajmu od ............... do ............... o której
mowa w pkt. 2.2 OWU.

2.

II transza – w kwocie tj. ............brutto nie pó niej ni w dniu ...............
która to kwota stanowi zap at za okres wynajmu od ...............
do ............... .W przypadku braku wp aty w kasie ﬁrmy lub wp ywu
rodków pieni nych na konto, umowa ulega automatycznemu
rozwi zaniu, a pojazd musi by niezw ocznie oddany

Na warunkach wskazanych poni ej Najemca zobowi zany jest do uiszczenia
kaucji w wysoko ci 1500 z otych, p atnej do dwóch dni od zawarcia Umowy,
jednak nie pó niej ni w momencie wydania pojazdu. Kaucja nie jest

przebieg: ………………………………….
karoseria?
czysta

brudna

Najemca:

wn trze?
czyste

stan paliwa

brudne

Wynajmuj cy:

data i godzina

