Umowa najmu samochodu campingowego zawarta w dniu ........................... roku w
................................
pomiędzy
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................... zwaną w dalszej
części umowy Wynajmującym a
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
... ................................................................................................... zwaną w dalszej części
umowy Najemcą.
1.
Przedmiot umowy
1.1.
Przedmiotem
najmu
jest
samochód:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................
1.2.
Przedmiot umowy zostanie oddany przez Wynajmującego Najemcy za
wynagrodzeniem i na czas określony w umowie.
1.3.
Wynajmujący oświadcza, iż przysługuje mu prawo własności do ww. pojazdu.
1.4.
Wynajmujący zastrzega możliwość odwołania rezerwacji na skutek
wcześniejszej awarii pojazdu uniemożliwiającej dalszą eksploatację, w
sytuacji takiej Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu Najemcy wpłaconych
opłat (z tytułu zaliczki, opłat za wynajem, kaucji).
1.5.
Pojazd posiada aktualną polisę OC, AC, Assistance, ważne badania
techniczne i jest dopuszczony do ruchu.
1.6.
Najemca oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie
wnosi, co do tego zastrzeżeń.
1.7.
Najemca oświadcza, iż podczas przeprowadzonej prezentacji został
pouczony o sposobie eksploatacji pojazdu.
1.8.
Najemca oświadcza, iż posiada wymagane uprawnienia do kierowania
pojazdem na co okazuje przy sporządzeniu niniejszej umowy stosowny
dokument, którego kserokopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2.
Czas trwania umowy.
2.1.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas od ............................................ do
.............................................
2.2.
Czas trwania umowy może być przedłużony jedynie za zgodą
Wynajmującego. (dopuszcza się wyrażenie zgody telefonicznie). W takim
wypadku wysokość stawki dobowej za przedłużenie wynosi tyle samo co w
umowie.
2.3.
W przypadku zwrotu pojazdu Wynajmującemu po terminie o którym mowa w
pkt. 2.1 (i po braku zgody z pkt. 2.2) umowy Najemca zobowiązany jest do
uiszczenia Wynajmującemu odszkodowania w wysokości dwukrotnej stawki
dobowej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.

2.4.

3.

W przypadku brak zwrotu pojazdu o określonym terminie Wynajmujący ma
obowiązek do niezwłocznego powiadomienia organów ścigania o fakcie
przywłaszczenia pojazdu przez Najemcę.
Wynagrodzenie i opłaty inne
3.1.
Wynagrodzenie wynosi .................................... zł brutto za każdą rozpoczętą
dobę wynajmu pojazdu. Przez dobę rozumie się kolejne 24 godziny po
wydaniu pojazdu Najemcy.
3.2.
Zaliczka rezerwacyjna wynosi ………………………... zł brutto i musi być
wpłacona w ciągu 5 dni od podpisania Umowy. W przypadku rezygnacji z
Wynajmu z winy Wynajmującego kwota zaliczki rezerwacyjnej nie podlega
zwrotu. W przypadku niemożliwości zrealizowania umowy Najmu z przyczyn
losowych przez Najemcę zaliczka rezerwacyjna jest zwracana dla
Wynajmującego. W przypadku braku wpłaty zaliczki rezerwacyjnej umowa
zostaje automatycznie rozwiązana i nie niesie skutków prawnych.
3.3.
Wysokość kaucji zwrotnej wynosi .................................................. zł brutto
3.4.
Opłata przygotowawcza wynosi …………………………………… zł brutto. W
cenie opłaty jest: uzupełnienie zbiorników wody, pełna butla gazowa,
naładowany akumulator, przygotowanie środków chemicznych oraz
przeszkolenie z obsługi kampera.
3.5.
Dzienny limit kilometrów: …………………….. opłata za dodatkowy km
…………………….., stan licznika: …………………………….
3.6.
Opłaty za wyposażenie dodatkowe wynoszą:
■ ……………………………………………………………………..
■ ……………………………………………………………………..
■ ……………………………………………………………………..
■ ……………………………………………………………………..
3.7.
Wynagrodzenie łączne przysługujące Wynajmującemu z tytułu niniejszej
umowy wynosi (ilość dni x stawka) ........................................ zł brutto
3.8.
Wynagrodzenie jest płatne przez Najemcę w całości z góry, najpóźniej do
chwili przekazania pojazdu.
3.9.
Wynajmujący może pokryć z wpłaconej kaucji należności wynikające z:
■ uszkodzenia pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz,
■ uszkodzenia lub zagubienia wyposażenia samochodu
■ kradzieży pojazdu,
■ szkody całkowitej,
■ zagubienia kluczyków lub pilota do autoalarmu,
■ zagubienia dowodu rejestracyjnego,
■ czyszczenia auta w środku lub na zewnątrz
■ pozostawieniem auta z niepełnym bakiem paliwa
3.10.
Wynajmujący
i
Najemca
zobowiązani
są
podpisać
protokół
zdawczo-odbiorczy przed i po Wynajmie.
3.11.
Jeżeli wysokość kaucji nie wystarcza na pokrycie szkody Najemca jest
zobowiązany do dopłaty różnicy.
3.12.
Kaucja podlega zwrotowi Wynajmującemu w kwocie nominalnej przelewem
lub gotówką w terminie do 5 dni, o ile nie zachodzą okoliczności
uzasadniające zatrzymanie kaucji w całości lub części.

4.

5.

Obowiązki Najemcy
4.1.
Najemca zobowiązany jest do terminowego zwrotu pojazdu oraz zapłaty
wynagrodzenia zgodnie z umową.
4.2.
Najemca jest obowiązany do korzystania z pojazdu zgodnie z jego
przeznaczeniem, z zachowaniem zasad prawidłowej eksploatacji,
przestrzegania instrukcji użytkownika, przestrzegania postanowień umów i
przepisów ubezpieczeniowych a w szczególności ogólnych warunków
ubezpieczenia pojazdu.
4.3.
Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia
tytoniu w całym pojeździe oraz zakazu przewożenia w nim zwierząt.
4.4.
Najemca może używać pojazdu jedynie na terytorium UE, chyba, że
Wynajmujący wyrazi pisemną zgodę na używanie pojazdu także poza
granicami UE.
4.5.
Najemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian i przeróbek w pojeździe.
4.6.
Pojazd powinien być zwrócony w stanie nieuszkodzonym. Pojazd w chwili
zwrotu winien być czysty na zewnątrz i w środku. W przypadku zwrotu
brudnego pojazdu Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą w wysokości
………………….... W przypadku konieczności czyszczenia łazienki wewnątrz
lub opróżniania kasety toalety Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą w
wysokości …………………..
4.7.
Pojazd powinien być zwrócony Wynajmującemu wraz z pełnym zbiornikiem
paliwa. W przypadku niepełnego zbiornika Wynajmujący obciąży Najemcę
opłatą według wzoru ubytek x 150% ceny paliwa za litr.
4.8.
Najemca zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy
przejazdach w miejscach o ograniczonej wysokości ze względu na wysokość
pojazdu. Najemca zobowiązany jest również do nie przekraczania prędkości
120km/h. (zalecana prędkość do 100km/h), Najemca za notoryczne
przekraczanie prędkości powyżej 120 km/h wykazane na monitoringu GPS
będzie mógł być obciążony opłatą w wysokości ………………………..
Obowiązki najemcy na wypadek uszkodzenia pojazdu, wypadku drogowego,
kolizji lub wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z użytkowaniem
pojazdu
5.1.
Jeżeli pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku
drogowego,
innego
zdarzenia
Najemca
zobowiązany
jest
do
natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego, a następnie
do postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w OWU oraz
poleceniami Wynajmującego.
5.2.
W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku
drogowym Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Policję oraz
uzyskać notatkę służbową sporządzoną przez Policję na miejscu zdarzenia.
5.3.
W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej, wypadku drogowym,
innym zdarzeniu wywołującym szkodę Najemca zobowiązany jest do
zabezpieczenia pojazdu w sposób uniemożliwiający powiększenie rozmiaru
szkody.
5.4.
Najemcy nie wolno dokonywać żadnych napraw pojazdu bez zgody
Wynajmującego.

5.5.

6.

7.

Jeżeli uszkodzenie pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie
skutkuje dalszym pogorszeniem stanu technicznego pojazdu, Najemca za
zgodą Wynajmującego może kontynuować jazdę.
Odpowiedzialność za szkody
6.1.
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek
dewastacji.
6.2.
Najemca w trakcie najmu przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez inne osoby korzystające z pojazdu, w tym w za szkody
wyrządzone prowadzeniem pojazdu przez inne osoby aniżeli Najemca.
6.3.
Najemca ponosi odpowiedzialność również za szkody wykryte po zwrocie
pojazdu, o ile nie mogły być one ujawnione w czasie odbioru pojazdu przez
Wynajmującego z uwagi na ich celowe ukrycie przez Najemcę.
6.4.
Odpowiedzialność Najemcy obejmuje również szkody wyrządzone w
wyposażeniu dodatkowym pojazdu.
6.5.
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę w przypadku, gdy
przyznane przez Towarzystwo Ubezpieczeń odszkodowanie nie pokrywa
rzeczywistej straty Wynajmującego, w tym w szczególności, jeżeli
Towarzystwo Ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania wskutek
naruszenia postanowień OWU.
6.6.
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, których wartość nie
przekracza 4000 złotych.
6.7.
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom
trzecim w związku z ruchem pojazdu, chyba, że właściwe przepisy wyłączają
odpowiedzialność Najemcy.
6.8.
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek
kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, środków odurzających.
6.9.
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego
wskutek kierowania pojazdem wbrew przepisom ruchu drogowego
obowiązującym w miejscu zdarzenia wywołującego szkodę.
6.10.
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie opłaty, mandaty karne,
opłaty dodatkowe za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub ponad
wykupiony czas parkowania, które zostały naliczone w czasie dysponowania
przez niego pojazdem, chyba, że są one następstwem okoliczności za które
winę ponosi Wynajmujący.
Postanowienia końcowe
7.1.
Najemca nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu innym osobom.
7.2.
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.
7.3.
Spory wynikające z tej umowy będą rozpoznawane przez Sąd właściwy dla
siedziby Wynajmującego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

………………………………….
Wynajmujący

……………………………………………....
Najemca

