Umowa najmu samochodu campingowego
Zawarta dnia ……………. w Sochoniach pomiędzy:

Trans-Man DKG Mancewicz sp. jawna
16-010 Wasilków Sochonie, ul. Transportowa 1
reprezentowaną przez Dorotę Mancewicz
zwanym dalej Wynajmującym,
a
……………………………………………………
Imię i nazwisko

……………………………………………………
Adres zamieszkania

……………………………………………………
Nr dowodu osobistego, nr pesel

……………………………………………………
nr telefonu
zwanym dalej Najemcą.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest najem samochodu campingowego marki ………..,
nr rejestracyjny ……………………, rok produkcji ……, zarejestrowany na 6 miejsc.
2. Wydanie i odbiór samochodu następuje w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy,
stanowiący załącznik nr 1 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 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 opisane w Ogólnych Warunkach Najmu, które
stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy (OWN dostępne również na stronie
www.kampery.bialystok.pl ). Najemca oświadcza, iż zapoznał się z OWN przed
podpisaniem 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
…………………. do dnia …………, tj na dni ………
2. Strony uzgadniają, że wydanie pojazdu nastąpi w dniu ………… w siedzibie
wynajmującego bądź po uzgodnieniu kosztów dodatkowych w miejscu
zamieszkania najemcy.
3. Strony uzgadniają, że zwrot pojazdu nastąpi w dniu …………… do godz. 10.00 .
4. Po upływie czasu trwania umowy, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić
Wynajmującemu pojazd. W przypadku braku zwrotu pojazdu, pomimo upływu
czasu trwania umowy najmu, Najemca traci kaucję i jest zobowiązany opłacić
100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

§3
Wynagrodzenie i inne opłaty
1. Wynagrodzenie za wynajem pojazdu wynosi ………….. złotych brutto za każdą
rozpoczętą dobę najmu, tj łącznie ……….. złotych za czas trwania umowy.
2. Kaucja zwrotna, będąca zabezpieczeniem wszelkich należności i roszczeń
Wynajmującego w związku z najmem pojazdu wynosi 5 000,00 złotych. Zwrot
kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zwrotu pojazdu, po sprawdzeniu stanu
technicznego pojazdu, w sposób uzgodniony przez strony umowy. Jeśli wysokość
wpłaconej kaucji będzie niewystarczająca do pokrycia szkód Wynajmującego w
związku z realizacją umowy najmu, Najemca zobowiązuje się pokryć różnicę
3. Opłata serwisowa w kwocie 500,00 złotych jest jednorazowa i obejmuje usługę
sprzątania i mycia pojazdu po wynajmie, wyposażenie techniczne niezbędne do
użytkowania pojazdu, chemię do toalet chemicznych, butlę gazową.
4. Wynagrodzenie, kaucję oraz opłatę serwisową należy wpłacić w kasie firmy lub na
konto podane poniżej.
5. Najemca jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 1 000,00 zł tytułem
zaliczki w terminie 7 dni od daty podpisania umowy na niżej wskazany nr konta:
53 1540 1216 2054 4457 2189 0001

§4
Postanowienia końcowe
1. Pozostałe przypadki realizacji postanowień umowy będą traktowane zgodnie z
Ogólnymi warunkami najmu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory lub roszczenia będzie rozpatrywał właściwy sąd w Białymstoku.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron umówi najmu.

……………………………
Wynajmujący

……………………………
Najemca

