Ul. Stefana Batorego 19a
05-270 Marki
Tel. +48 518443553
Mail. kontakt@kampery-warszawa.pl

Umowa najmu samochodu campingowego nr ….
Zawarta w dniu …………….. w ………………….. pomiędzy:
Rav Media Rafał Wojciechowski
Adres: Ul. Stefana Batorego 19a, 05-270 Marki
NIP: 118-124-4538
Kontakt: +48518443553, mail. kontakt@kampery-warszawa.pl
zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym, a:

Imię/ Nazwisko/ Nazwa podmiotu: ……………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP/ DO/ Seria nr prawa jazdy/ PESEL/ inny dokument ze zdjęciem:
………………………………………………………….
…………………………………………………………
Dane kontaktowe:
Tel:
Mail:
Zwaną w dalszej części umowy Najemcą.

1. Wynajmujący przekazuje Najemcy za wynagrodzeniem na czas określony w umowie w najem
samochód campingowy wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole
zdawczo – odbiorczym:
Nazwa: Roller Team KRONOS 277M
Numer Rejestracyjny: WB 0478X
Numer VIN: WF0DXXTTRDME51718
Przebieg:

2. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem samochodu campingowego, który jest w
dobrym stanie technicznym, posiada aktualne badania techniczne, wymagane ubezpieczenia
(polisę OC, AC, Assistance) oraz objęty jest gwarancją producenta.
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3. Najemcę obowiązują Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) OC, AC Assistance samochodu
campingowego i przewidziane w nim procedury postępowania w przypadku szkody objętej
ubezpieczeniem.
4. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i wizualnym samochodu
campingowego i nie wnosi co do tego żadnych zastrzeżeń.
5. Najemca oświadcza, iż posiada wymagane uprawnienia do kierowania samochodem, których
oryginał okaże przy podpisaniu niniejszej umowy do wglądu. Najemca załączy kserokopię
dwóch aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem (jednym z tych dokumentów jest
prawo jazdy) oraz ostatni zapłacony rachunek z adresem (za telefon, energię, gaz, wodę itp.)
które stanowią załącznik do niniejszej umowy.
6. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres :

Od dnia: …………………………….. godzina : ……………
Do dnia: …………………………….. godzina: ……………..

7. Czynsz najmu wynosi:
Liczba dób: …………………………………
Stawka za dobę: ……………………….. zł netto ……………………….. zł brutto
Opłata serwisowa: ……………………….. zł netto ……………………….. zł brutto
Opłaty inne: ………………/……………… zł netto / brutto Opis: …………………………………………………..
Całkowita opłata najmu: ……………………….. zł netto / …………………………. zł brutto
Słownie…………………………………………………………………………………………… zł netto /
Słownie ……………………………………………………………………………………………zł brutto

Czynsz jest płatny w całości z góry, najpóźniej do chwili przekazania samochodu przez
Wynajmującego.
8. Po wstępnej rezerwacji, Najemca zobowiązany jest wpłacić w ciągu 3 dni od daty
potwierdzone przez Wynajmującego wstępnej rezerwacji, zadatek w wysokości 30%
całkowitej kwoty najmu.

Wysokość zadatku: ………………/……………… zł netto / brutto
słownie……………………………………………………………………………….. zł netto /
słownie……………………………………………………………………………….. zł brutto
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9. Tytułem kaucji na poczet zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy Najemca
wpłaca Wynajmującemu kwotę 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych brutto) nie później
niż na 3 dni przed określonym w pkt. 6 terminem obowiązywania umowy.
10. Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe:
Rav Media Rafał Wojciechowski, nr konta: 75 2490 0005 0000 4600 6254 9817.
W tytule należy wpisać: Imię, Nazwisko, termin najmu.
11. Osobą uprawnioną do kierowania pojazdem jest wyłącznie Najemca lub inna osoba wskazana
w umowie, na którą Wynajmujący wyraził zgodę i która posiada stosowne uprawnienia do
kierowania pojazdem.
Kierowca 1:
Imię, nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….
Seria, nr DO: …………………………………………………………………………………………………………..
Nr PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………….
Seria, nr Prawa Jazdy/ważne od: ………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania :……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. Kont. ………………………………………………………………………………………………………………….
Kierowca 2:
Imię, nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….
Seria, nr DO: …………………………………………………………………………………………………………..
Nr PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………….
Seria, nr Prawa Jazdy/ważne od: ………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania :……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. Kont. ………………………………………………………………………………………………………………….

12. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
14. Spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Wynajmującego.
15. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Załącznik nr 1 - Ogólne warunki najmu samochodu campingowego
Załącznik nr 2 – Cennik, Usługa serwisowa
Załącznik nr 3 – protokół zdawczo - odbiorczy
Ogólne warunki ubezpieczenia OC, AC, Assistance.
Kopia prawa jazdy Najemcy lub innej osoby wskazanej w umowie
Kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem Najemcy lub innej osoby wskazanej w umowie
Kopia ostatniego zapłaconego rachunku (np. za telefon, energię, gaz, wodę itp.) z
adresem Najmującego lub innej osoby wskazanej w umowie.
16. Najemca oświadcza, że zapoznał się z wymienionymi powyżej dokumentami i akceptuje ich
treść.
17. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

Wynajmujący
----------------------------------

Najemca
----------------------------------------
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