UMOWA WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO „WYNAJMIJKAMPER.PL”

Zawarta w dniu ………………………. (zwana dalej „Umową”) w Warszawie, pomiędzy:

1. Notel Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul Włościańskiej 15/98 , NIP: 5252562639,
zwanym dalej również Wynajmijkamper.pl lub „Wynajmującym”,
a
2. Panem/ią ………………………………………….. zamieszkałym/ą w ............................................ przy ul.
…………………………………………………., NIP: ……………...………………….., legitymujący/a się dowodem
osobistym seria i numer ……….…………………………………., PESEL …………………………....…..., telefon
kontaktowy ……….…………………………………, prawo jazdy od ………………………….., nr
……………………………………….., zwany dalej „Najemcą”.
§1
1. Przedmiotem najmu jest samochód kampingowy marki………………., Nr rejestracyjny…………………, Nr
VIN …………………………….
2. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania samochód, o którym mowa w §1 ust. 1 Umowy, a
Najemca rzecz tę przyjmuje w najem na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz OWN. Po
zakończeniu umowy Najemca zobowiązuje się do zwrotu samochodu w stanie nie pogorszonym,
uwzględniającym zużycie rzeczy będącej następstwem prawidłowego używania.
3. Wynajmujący zobowiązuje się udostępnić do używania samochód, o którym mowa w §1 ust. 1
Umowy osobie, która spełnia następujące warunki:
•
•
•
•
•
•
•

ma ukończone 26 lat,
posiada prawo jazdy co najmniej przez okres 5 lat,
dokona wpłaty zwrotnej kaucji,
uiści należności z góry, gotówką lub przelewem,
przedstawi ważny dokument tożsamości,
przedstawi ważny dokument prawo jazdy,
przedstawi ostatni zapłacony rachunek z adresem (za telefon, energię, gaz, itp.)

4. Integralną część umowy stanowi OWN jako załącznik Nr 1.
5. Wynajmujący oświadcza, iż jest jedynym użytkownikiem przedmiotowego samochodu, na
podstawie umowy leasingowej zawartej z…………., który jest w pełni sprawny, z pełnym zbiornikiem
paliwa, posiada aktualną polisę OC, AC, NNW, , zwane dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia
OWU, oraz ma ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu. Polisa PZU, numer polisy:
………………….., jako załącznik do umowy.
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6. Drugi kierowca:
Pan/i ......................................................, zamieszkały/a w ............................................, przy ul.
........................................................................, legitymujący się dowodem osobistym seria i nr.
............................................., PESEL .............................................., tel. kontaktowy
........................................, prawo jazdy od ………………………………..….., nr ……………………………………….. .
§2
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od …………………………….……. godz. 18:00 do
…………………………. godz. 12:00.
2. Najemca zobowiązuje się do zwrotu wynajętego samochodu w nieprzekraczalnym terminie do
godziny 12.00 w dniu ………………………………. r.
3. W przypadku przekroczenia terminu określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, Najemca
zobowiązany jest do zapłaty kwoty 100,00 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
4. Najemca może przedłużyć umowę w terminie do 24 godzin przed upływem terminu zwrotu
samochodu, bezpośrednio w siedzibie Wynajmującego lub telefonicznie pod numerem telefonu +48
507790974 lub mailowo na adres biuro@wynajmijkamper.pl wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
Przedłużenie wypożyczenia samochodu następuje na podstawie stawek jak przy wypożyczeniu.
5. Jeżeli pojazd nie zostanie zwrócony w ciągu 6 godzin od zakończenia Umowy bez powiadomienia
Wynajmującego, organy ścigania zostaną powiadomione o dokonaniu przestępstwa kradzieży
pojazdu.
§3
1. Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za najem w wysokości ……….…… PLN netto za dobę,
oraz 300,00 PLN netto jednorazowej opłaty serwisowej.

Łącznie: ………………………..… PLN netto, powiększonej o podatek VAT 23%.
2. Zapłata następuje gotówką z góry lub przelewem i będzie płatna w ratach lub jednorazowo na
konto bankowe Wynajmującego nr:…………………………………., „Kaucja + data zawarcia umowy” lub
„Wynajem + data zawarcia umowy”
ok. 40% w dniu podpisania umowy,
ok. 60% na 2 dni przed terminem odbioru samochodu.
Harmonogram płatności:
1 rata: ……………………….. PLN netto
2 rata: ……………………….. PLN nett
§4
1. Klient zobowiązuje się do wpłacenia kaucji w kwocie 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)
brutto, przed odbiorem auta.
2. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi, gotówką lub na podany przez Klienta
rachunek bankowy, w terminie do 14 dni od daty zakończenia niniejszej Umowy. Wynajmujący
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zastrzega sobie możliwość rozliczenia wszelkich wynikających z niniejszej Umowy nieuregulowanych
należności z kwoty kaucji wpłaconej przez Klienta, a w szczególności:
- zabrudzenie samochodu wewnątrz, zabrudzenie lub uszkodzenie tapicerki oraz nieopróżniona
toaleta (koszty mycia samochodu, prania lub naprawy tapicerki oraz czyszczenia toalety),
- brak pełnego zbiornika paliwa w zwróconym samochodzie (koszt uzupełnienia brakującego paliwa),
- zniszczenie samochodu wynikające z nienależytej eksploatacji.
§5
1. Klient nie może podnajmować pojazdu lub oddawać go do bezpłatnego używania osobom trzecim.
2. W przypadku podnajęcia pojazdu, oddania do bezpłatnego używania osobom trzecim lub wyjazdu
z kraju Europy wschodniej bez zgody Wynajmującego, Klient będzie zobowiązany do zapłaty kary
umownej w wysokości 5.000,00 PLN, a Wynajmujący będzie miał prawo do zatrzymania kaucji oraz
dochodzenia od Najemcy odszkodowania za wszystkie poniesione w związku z tym straty.
3. Najemca zobowiązuje się po zakończeniu umowy do uzupełniania materiałów eksploatacyjnych w
pojeździe oraz do odstawienia samochodu czystego i wysprzątanego wewnątrz. W przeciwnym
wypadku Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia następujących opłat:
- nieopróżniona toaleta - 300,00 złotych netto,
- samochód nieposprzątany - 300,00 złotych netto,
- samochód bez pełnego zbiornika paliwa – koszt brakującego paliwa w cenie 7,00 PLN/litr netto.
§6
1. W razie zaistnienia szkody z winy Najemcy, Wynajmujący ma prawo do zatrzymania kaucji i
pokrycia z niej kosztów usunięcia wszelkich powstałych szkód.
2. W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy, gdy szkoda pokryta będzie w całości z polisy
ubezpieczeniowej, Najemca zobowiązany jest do zapłaty w terminie 14 dni od dnia szkody udziału
własnego w wysokości 20% wartości polisy OC/AC.
3. W razie szkody z winy innego użytkownika drogi Wynajmujący ma prawo do zatrzymania kaucji do
czasu niebudzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowania
przez ubezpieczyciela sprawcy.
4. W razie utraty kluczyków, uszkodzenia, wypadku, kradzieży pojazdu, uszkodzenia pojazdu w
wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego
zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, a także do
natychmiastowego wezwania Policji. Niedopełnienie powyższych obowiązków może spowodować
pełną odpowiedzialność Najemcy za szkodę.
5. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków oraz środków
farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdu może spowodować pełną
odpowiedzialność Najemcy za szkodę.
6. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie mandaty lub inne opłaty nieuiszczone, a
naliczone w związku z użytkowaniem pojazdu przez Najemcę. Na wezwanie organów ścigania,
Wynajmujący ma prawo przekazania danych najemcy.
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7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej
umowy spowodowane:
a) siłą wyższą, za którą uważa się wydarzenia, które w chwili podpisywania umowy nie mogły być
przez strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne i niemożliwe
do przezwyciężenia,
b) działaniem osób trzecich, za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
§7
1. W przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszej Umowy, strony mogą wypowiedzieć
umowę w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia. Najemca zobowiązany jest wówczas
do odstawienia samochodu w ustalonym miejscu w momencie wypożyczenia lub do siedziby
Wynajmującego.
§8
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Strony oświadczają, że akceptują postanowienia niniejszej umowy, nie wnoszą zastrzeżeń do jej
zapisów i zgodnie z wolą podpisują ją.

________________________

________________________

Wynajmujący

Najemca

Załączniki:
1. OWN
2. Protokół zdawczo – odbiorczy
3. Ksero dwóch dokumentów tożsamości (w tym obowiązkowo prawo jazdy) Najemcy oraz
podróżnych wskazanych jako drugi i kolejny kierowca.
4. Polisa PZU S.A.
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