UMOWA NAJMU POJAZDU CAMPINGOWEGO

zawarta w dniu …........................................, pomiędzy Stronami niniejszej umowy:
VAST s.c. Kampery Północ
ul. Grunwaldzka 53
84-230 Rumia
zwanym/ą dalej „Wynajmującym”,
a
…...............................................................................
…...............................................................................
…...............................................................................
zwanym/ą dalej „Najemcą”.
§ 1 Przedmiot umowy

3. Wynajmujący oddaje a Najemca przyjmuje w najem do osobistego używania Pojazd specjalny –
samochód kempingowy Ford Tessoro 497 o numerze rejestracyjnym GA 359GM, nr vin
WF0DXXTTRDLE07093, zwany dalej Pojazdem.

4. Wynajmujący oświadcza, iż posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem niniejszej umowy
w zakresie określonym treścią niniejszej Umowy.

5. Zabrania się Najemcy oddania Pojazdu do używania lub w podnajem osobom trzecim.
6. Najemca zobowiązuje się przez czas trwania umowy do użytkowania Pojazdu zgodnie z
przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami. Zobowiązuje się dbać o dobry stan techniczny
Pojazdu i zapewnić jego należytą konserwację.

7. Najemca oświadcza, że znane mu są wszelkie zasady użytkowania Pojazdu i zna konsekwencje ich
nieprzestrzegania. Strony zgodnie postanawiają, iż Najemca ponosił będzie pełną odpowiedzialność
materialną za szkody i usterki wynikające z nieprawidłowego eksploatowania.

8. Najemca zapewnia, że kierowca/y samochodu posiada/ją kwalifikacje uprawniające do prowadzenia
Pojazdu, o którym mowa w §1 pkt 1 niniejszej umowy.
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9. Do prowadzenia Pojazdu uprawnieni są tylko następujący kierowcy:
a) imię i nazwisko - …........................................................
nr dowodu osobistego - …............................................
nr PESEL - …..................................................................
nr prawa jazdy - ….........................................................
adres - …........................................................................
imię i nazwisko - …........................................................
nr dowodu osobistego - …............................................
nr PESEL - …..................................................................
nr prawa jazdy - ….........................................................
adres - ….......................................................................

10.

Przy przekazaniu i odbiorze Pojazdu Wynajmujący i Najemca zobowiązani są potwierdzić

stan techniczny Pojazdu i jego wyposażenie odpowiednimi wpisami i podpisami w “Protokole
przekazania Pojazdu”. W protokole znajduje się m. in. stan licznika przebiegu kilometrów, stan
zewnętrzny i wewnętrzny, wyposażenie techniczne i dodatkowe.

11.

Najemca oświadcza, iż w momencie odbioru Pojazdu zapozna się z Regulaminem, zasadami

obsługi, a także ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

12.

Wynajmujący upoważnia Najemcę, zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i za

granicą na terenie krajów objętych zawartą przez Wynajmującego polisą ubezpieczeniową, do
używania Pojazdu będącego przedmiotem najmu w okresie wydania Pojazdu wskazanym w §2 pkt 1
niniejszej umowy.

13.

Najemca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od dokonania opłaty rezerwacyjnej podpisać umowę

najmu i dostarczyć dowody tożsamości oraz prawa jazdy kierowców. Dokumenty można też przesłać
e-mailem na adres biuro@kamperypolnoc.pl

§2 Okres najmu pojazdu

4) Umowa najmu trwa od dnia ……………………….. do dnia ………………………..
5) Miejsce odbioru i zwrotu Pojazdu: …..............……………………………………………………...
6) Najemca zobowiązuje się do zwrotu Pojazdu w terminie i do miejsca określonego niniejszą umową,
chyba, że strony postanowią inaczej. W przypadku niedotrzymania terminu Najemca ponosi koszty
kary umownej w wysokości jak w Regulaminie za każdą rozpoczętą godzinę po upływie tego terminu
oraz pokrywa wszelkie straty zaistniałe z tego powodu.
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7) Jeżeli najemca nie zwróci Pojazdu do …............. godzin i nie skontaktuje się z Wynajmującym, ten
może skierować zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
przywłaszczenia mienia stosownie do treści art. 284kk, co jednocześnie skutkuje całkowitą utratą
kaucji.

§3 Wynagrodzenie
Opłata za wynajem Pojazdu wynosi:...........................................
słownie: …....................................................................................
Do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%
Inne usługi związane z przedmiotem najmu:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Wynagrodzenie o którym mowa w §3 pkt 1 i 2 najemca zobowiązuje się do wpłaty zaliczki w wysokości
30% do 3 dni od daty rezerwacji, gotówką lub przelewem na nr konta bankowego :

35 1020

1912 0000 9302 0151 2896. Pozostała kwota wynagrodzenia płatne do 21 dni przed rozpoczęciem
najmu. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z najmu Pojazdu i
wówczas opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
Limit kilometrów na okres wynajmu: …………….............. Po przekroczeniu limitu każdy następny km
w cenie …................. + VAT.
W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przez Najemcę, co pod rygorem nieważności wymaga
formy pisemnej, Wynajmujący obciąża Najemcę kosztami:
do 30 dni kalendarzowych przed ustaloną datą odbioru Pojazdu: 100% opłaty rezerwacyjnej,
21-3 dni kalendarzowych przed ustaloną datą odbioru Pojazdu: 50% całkowitej opłaty za najem,
mniej niż 3 dni kalendarzowe przed ustaloną datą odbioru Pojazdu: 100% całkowitej opłaty za
najem.
Za odstąpienie od umowy przez Najemcę uważane będzie również nie odebranie Pojazdu w
ustalonym terminie, brak wpływu na konto opłaty za najem lub kaucji, a także odmowa przedłożenia
niezbędnych dokumentów.
W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przez Wynajmującego, zobowiązuje się on do
bezzwłocznego zwrotu wszystkich pobranych opłat.

§4 Kaucja
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1. Tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń mogących wynikać na tle niniejszej umowy,
Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję gwarancyjną w kwocie 5000 zł, przelewem na konto,
najpóźniej dzień przed odbiorem Pojazdu.
2. W przypadku braku jakichkolwiek roszczeń finansowych pod adresem Najemcy wynikających z
wykonywania niniejszej umowy, Wynajmujący zwróci Najemcy kaucję w terminie 3 dni od daty
zwrotu Pojazdu.
3. Jeśli w momencie zwrotu Pojazdu okaże się, że występują braki w wyposażeniu lub uszkodzenia
Pojazdu, kwota zwracanej kaucji zostanie pomniejszona o wartość strat, które zostaną wycenione
przez Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do pokrycia strat przekraczających wartość kaucji.
4. Podstawą do wyliczenia kosztów strat powstałych w okresie wynajmu Pojazdu będzie “Protokół
przekazania Pojazdu” wraz z wyceną poszczególnych części wyposażenia dokonaną przez
Wynajmującego. Na wycenie strat musi znajdować się podpis Wynajmującego i Najemcy.
5. W przypadku braku wpłaty kaucji najpóźniej do dnia przed odbiorem Pojazdu rezerwacja przepada,
a wpłacone przez Najemcę pieniądze przechodzą na poczet Wynajmującego.
§5 Zobowiązania i oświadczenia Najemcy
1. Najemca zobowiązuje się do:


korzystania z Pojazdu wyłącznie w celach rekreacyjno-turystycznych, tym samym zabronione jest
użytkowanie Pojazdu w jakichkolwiek innych celach;



niedokonywania zmian i przeróbek Pojazdu;



nie brania udziału Pojazdem w imprezach typu testy, zawody, wyścigi samochodów;



nie wykorzystywania Pojazdu do popełnienia lub/i pomocy w popełnieniu działań sprzecznych z
prawem, a także do innych celów, które wykraczają poza postanowienia umowy i nie są związane z
podróżą;



nie używania Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych; w razie nie zastosowania się do tego
warunku, Najemca obciążony zostanie kosztami wymiany/naprawy uszkodzonych lub nadmiernie
zużytych elementów Pojazdu lub/i wyposażenia;



nie przewożenia Pojazdem materiałów żrących, brudzących lub innych mogących powodować
zniszczenia lub uszkodzeniami jakichkolwiek elementów Pojazdu lub/i wyposażenia;



nie przewożenia Pojazdem ładunków innych niż niezbędne dla celów związanych z podróżą oraz nie
przekraczania maksymalnej masy całkowitej Pojazdu 3500kg;



nie przewożenia Pojazdem dóbr i środków zabronionych obowiązującymi w danym kraju przepisami;
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nie palenia w Pojeździe; w razie nie zastosowania się do warunku, Najemca obciążony zostanie
kosztami wymiany całej tapicerki w Pojeździe;



przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym obowiązujących w kraju, w którym użytkuje
Pojazd oraz zapłaty na własny koszt wszelkich nałożonych w okresie wynajmu samochodu
mandatów lub innych opłat; w przypadku wpływu do Wynajmującego dokumentu po okresie najmu,
Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami w tym zakresie;



zapoznania i stosowania się do warunków i ograniczeń zawartych w przekazanych przez
Wynajmującego Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

2. W przypadku awarii, kradzieży lub innej szkody powstałej w czasie objętym umową najmu Najemca
zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego.
3. W przypadku spowodowania kolizji lub wypadku z winy Najemcy, Najemca zobowiązuje się zapłacić
karę w wysokości 3000 zł.
4. W przypadku kolizji, wypadku drogowego lub szkód spowodowanych przez osoby trzecie Najemca
zobowiązuje się zawiadomić Policję, spisać protokół i dostarczyć go do Wynajmującego.
5. Za szkody spowodowane przez osoby trzecie odpowiada Najemca.
6. Strony zgodnie postanawiają, iż Najemca ponosił będzie pełną odpowiedzialność materialną za
szkody w Pojeździe, które nie są objęte ubezpieczeniem OC/AC lub w przypadku braku
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Policję, albo w sytuacji, w której z uwagi na naruszenie
postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń odmówi wypłaty
odszkodowania (np. jazda pod wpływem alkoholu, kradzież Pojazdu z pozostawionymi
dokumentami, rażące niedbalstwo).
7. Szkody z polisy Auto Casco do wysokości kaucji nie będą zgłaszane.
8. W przypadku stwierdzenia braków w Pojeździe i wyposażeniu, a także szkód i usterek wynikających z
nieprawidłowego lub wadliwego eksploatowania, Wynajmujący dochodzić będzie od Najemcy
wyrównania tych szkód. Wyrównanie szkody obejmowało będzie zarówno samą stratę jak i utracone
korzyści.
9. Najemca zwróci pojazd wraz z pełnym zbiornikiem paliwa, oraz pełną butlą gazową. W przypadku
niespełnienia tych warunków Wynajmujący obciąży Najemcę poniesionymi kosztami uzupełnienia
paliwa/gazu.
10. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd czysty wewnątrz. W przypadku zdania brudnego pojazdu
zwracana kaucja będzie pomniejszona o koszty sprzątania pojazdu w kwocie 300 zł za wnętrze.
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Kwota może zostać zwiększona w przypadku silnego zabrudzenia tapicerki.

§6 Postanowienia końcowe
1. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wynajmujący zostanie zwolniony z odpowiedzialności za niedostarczenie pojazdu w wyznaczonym
terminie, jeżeli pojazd nie będzie nadawał się do eksploatacji z winy osób trzecich. W takim
wypadku Najemcy przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty.

...................................................................................
Wynajmujący

....................................................................................
Najemca
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