Lipowa dn. ……………………
oprocentowana i w przypadku braku roszczeń po ustaniu Umowy jest
zwracana Najemcy na wskazane konto bankowe, bądź za pokwitowaniem w
gotówce.

Umowa Najmu Samochodu
Niniejsza Umowa najmu pojazdu osobowego ……………………………………………
Campersun („Umowa”) została zawarta w dniu …………......…. w Lipowej
pomiędzy:

4.

Po przekroczeniu dobowego limitu kilometrów (400 km) Najemca jest
zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty, tj. 70 groszy/km plus VAT,
płatną nie później niż w momencie zwrotu pojazdu.

5.

Wszelkie opłaty wynikające z niniejszej Umowy należy uiszczać na konto nr:
PKO BP S.A 74 1020 2313 0000 3002 0153 9113, ze wskazaniem tytułu
wpłaty, lub w gotówce w siedzibie firmy.

6.

Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, mandaty karne, opłaty
dodatkowe za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub ponad wykupiony
czas parkowania, które zostały naliczone w czasie dysponowania przez niego
pojazdem, chyba, że są one następstwem okoliczności za które
odpowiedzialność ponosi Wynajmujący.

1. Robertem Dziewitem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
Campersun.pl Robert Dziewit z siedzibą w Lipowej (34-324 Lipowa, Lipowa
1273), NIP: 553-156-31-93 („Wynajmujący”), a:

§4
Postanowienia końcowe

2.
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

2.

Wszelkie spory lub roszczenia będzie rozpatrywał właściwy sąd w Żywcu.

3.

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Najemca:

Wynajmujący:

(„Najemca”)
WYNAJEM - Protokół zdawczo odbiorczy

§1
Przedmiot umowy

uszkodzenia samochodu

1. Przedmiotem Umowy jest najem samochodu osobowego marki
……………………………………. o nr rejestracyjnym ………………… („pojazd”).
2. Wydanie i odbiór samochodu następuje w oparciu o protokół zdawczoodbiorczy, który stanowi integralną część Umowy. W protokole zdawczoodbiorczym 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.
przebieg: ………………………………….

4. Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego
przeznaczeniem i właściwościami oraz używać go zgodnie z zasadami
prawidłowej eksploatacji.
§2
Czas trwania umowy
1. Wynajem pojazdu następuje w dobach trwających od godziny ….…. do godziny
…….. dnia następnego („doba”).

karoseria?

wnętrze?

☐czysta ☐brudna
Najemca:

stan paliwa

☐czyste ☐brudne
Wynajmujący:

data i godzina

2. Na warunkach określonych postanowieniami niniejszej Umowy oraz OWU
Wynajmujący zobowiązuje się do przekazania Najemcy pojazdu od dnia
…………………………… roku do ……………………………. roku, tj. na
…………….. dób.
3. Pojazd zostanie wydany Najemcy pierwszej doby okresu najmu wskazanego w
ust. 2 powyżej, w siedzibie firmy Campersun.pl w Lipowej 1273, 34-324 Lipowa,
o godz. ………

ZWROT - Protokół zdawczo odbiorczy
nowe uszkodzenia powstałe podczas wynajmu

5. Po upływie okresu najmu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić
Wynajmującemu pojazd, do godziny ……… ostatniej doby okresu wynajmu
ustalonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. W przypadku braku zwrotu pojazdu
pomimo upływu czasu na jaki zawarto Umowę Najemca jest zobowiązany do
odszkodowania, zgodnie z cennikiem.
§3
Wynagrodzenie i inne opłaty
1. Czynsz najmu wynosi …………… zł netto za każdą rozpoczętą dobę wynajmu
pojazdu. Czynsz najmu płatny będzie w następujących transzach :
1.
2.

I transza w kwocie ............. netto ( 30%) w ciągu dwóch dni od daty
podpisania niniejszej umowy, wpłata na konto lub gotówką.
II transza w kwocie ............. netto + kaucja 1500 zł, razem ............. ,
wpłata na konto lub gotówką.

2.

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

3.

Na warunkach wskazanych poniżej Najemca zobowiązany jest do uiszczenia
kaucji w wysokości 1500 złotych, płatnej do dwóch dni od zawarcia Umowy,
jednak nie później niż w momencie wydania pojazdu. Kaucja nie jest

przebieg: ………………………………….
karoseria?

☐czysta ☐brudna
Najemca:

wnętrze?

stan paliwa

☐czyste ☐brudne
Wynajmujący:

data i godzina

