UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO
Zawarta w dniu ………………………. (zwana dalej „Umową”) w Warszawie, pomiędzy:
Notel Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul Włościańskiej 15/98, KRS
0000474393, REGON 146843886, NIP 5252562639, zwaną dalej „Wynajmującym”,
a
Panem/ią
…………………………………………..
zamieszkałym/ą
w
............................................ przy ul. …………………………………………………., NIP:
……………...………………….., legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer
……….…………………………………., PESEL …………………………....…..., telefon
kontaktowy ……….………………………………… zwany dalej „Najemcą”.
Terminy pisane wielką literą a niezdefiniowane w niniejszej Umowie mają znaczenie
nadane im w Regulaminie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
1. Dane Pojazdu
1.1. Przedmiotem najmu jest samochód kampingowy marki………………., Nr
rejestracyjny…………………, Nr VIN ……………………………., zwany dalej „Pojazdem”.
1.2. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania Pojazd, a Najemca przyjmuje Pojazd w najem
na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie stanowiącym Załącznik nr
1 do niniejszej Umowy.
1.3. Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem Pojazdu, który jest w pełni sprawny, z
pełnym zbiornikiem paliwa, posiada aktualną polisę OC, AC oraz Assistance oraz ma ważne
badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu. Najemca oświadcza, że zapoznał się z
warunkami powyższych ubezpieczeń i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Kopie ww. polis stanowią
załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Kierowcy
Strony określają osobę Kierowcy w następujący sposób:
- Najemca oraz
- Pan/i ......................................................, zamieszkały/a w ............................................, przy
ul. ........................................................................, legitymujący się dowodem osobistym seria i
nr. ............................................., PESEL .............................................., tel. kontaktowy
........................................, prawo jazdy od ………………………………..….., nr
…………………………………………
- Pan/i ......................................................, zamieszkały/a w ............................................, przy
ul. ........................................................................, legitymujący się dowodem osobistym seria i
nr. ............................................., PESEL .............................................., tel. kontaktowy
........................................, prawo jazdy od ………………………………..….., nr
…………………………………………..
Najemca zobowiązuje się powiadomić Kierowców o przetwarzaniu przez Wynajmującego ich
danych osobowych – w tym w szczególności zobowiązuje się im doręczyć treść Klauzuli
Informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
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3. Okres Najmu; miejsce zwrotu Pojazdu
3.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony:
3.1.1. od …………………………….……. godz. ………….;
3.1.2. do …………………………. godz. ……………
3.2. Najemca zobowiązuje się do zwrotu Pojazdu w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w
pkt. 3.1.2. powyżej w następującym miejscu: …………………..
4. Trasa podróży
Najemca informuje, że zamierza używać Pojazdu w związku z podróżą do ………………….
Planowana trasu obejmuje ………………………………………………………………………
5. Warunki Finansowe
5.1. Najemca zobowiązuje się do uiszczenia czynszu Najmu w wysokości ……….…… PLN
netto za dobę (…….. PLN brutto), tj. łącznie: ………………………..… PLN netto,
powiększonej o podatek VAT 23% (tj. brutto……PLN).
5.2. Wynajmujący potwierdza otrzymanie od Najemcy zaliczki na poczet czynszu Najmu w
kwocie ………………………………..PLN brutto.
5.3. Strony ustalają wysokość Kaucji na kwotę ………………………………PLN.
5.4. Do zapłaty z tytułu czynszu Najmu pozostaje kwota ………………………..… PLN netto,
powiększona o podatek VAT 23% (tj. brutto……PLN).
5.5. Zapłata kwot wskazanych w pkt. 5.3. 5.4. powyżej następuje z góry, gotówką lub
przelewem
i
będzie
płatna
na
konto
bankowe
Wynajmującego
nr:………………………………….. do dnia.
6. Postanowienia końcowe
6.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
6.2. Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
Wynajmujący

Najemca

Załączniki:
1. Regulamin
2. Kopie Polis ubezpieczeń OC, AC i Assistance.
3. Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych
4. Protokół wydania Pojazdu (po jego sporządzeniu).
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