UMOWA WYNAJMU PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 01/21

zawarta w dniu .............................. w Zdziersku pomiędzy:
Firmą Agencja Reklamowa PBM W.Królak S.J. Zdziersk 1c, 89-210 Łabiszyn
NIP: 554 008 46 58, REGON: ,
prowadzącą wypożyczalnię pojazdów pod nazwą VIP Camp, zwaną w dalszej
części umowy Wypożyczalnią
a Penem / Panią / Firmą :
adres zamieszkania/siedziby firmy :
zwanym w dalszej części umowy Najemcą.
§1
1. Wypożyczalnia zobowiązuje się wynająć Najemcy przyczepę
kempingową marki Hobby model 545 KMF De Luxe o numerze
rejestracyjnym ................ nr VIN………………………………...............zwaną w
dalszej części umowy przedmiotem umowy.
2. Strony ustaliły następujący termin wynajmu :
od ……. Godz.….. do ……. Godz……
lokalizacja przekazania przedmiotu najmu :
3. Wydanie i odbiór przyczepy kempingowej następuje w oparciu o
protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
4. Najemca zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu najmu zgonie z
przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami i regulaminem
Wypożyczalni.
5. Najemca oświadcza, że został poinformowany o sposobie eksploatacji
pojazdu, zapoznał się i akceptuje regulamin Wypożyczalni, posiada
wymagane uprawnienia do kierowania zestawem pojazdów.
6. Specyfikacja wyposażenia przyczepy stanowiącego jej integralną część
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
1.Całkowita cena wynajmu ustalona przez strony umowy wynosi :
……………………………………………… + VAT
2.Kwota ta zostanie zapłacona w następujący sposób :
- 30 % wartości najmu jako bezzwrotny zadatek rezerwacyjny w terminie
3 dni od dnia podpisania umowy najmu.
- 70 % wartości wynajmu wpłacone nie później niż w terminie 30 dni
przed datą wydania przedmiotu najmu.
3. Brak wpłat za wynajem we wskazanych terminach uprawnia
Wypożyczalnię do anulowania rezerwacji i rozwiązania umowy najmu
w trybie natychmiastowym.
4. W przypadku rezygnacji Najemcy z wynajmu w terminie krótszym niż
30 dni do daty wydania przedmiotu najmu Wypożyczalnia ma prawo
zachować wpłacone kwoty za wynajem.
§3
1. Zgonie z regulaminem Wypożyczalni Najemca zobowiązuje się wpłacić
Wypożyczalni kaucję gwarancyjną w wysokości 2500 PLN, najpóźniej w
dniu wydania przedmiotu najmu. Kaucja stanowi zabezpieczenie
ewentualnych szkód dokonanych w przedmiocie najmu przez Najemcę.
W przypadku braku podstaw do pobrania z kaucji kosztów szkód
dokonanych przez Najemcę w przedmiocie najmu, kaucja zostanie
zwrócona najpóźniej 3 dni po dokonaniu odbioru przedmiotu najmu.
2. Wypożyczalni przysługuje prawo do pobrania z kaucji, kosztów
usunięcia szkód dokonanych przez najemcę w przedmiocie najmu.
Ewentualne szkody zostaną określone i zaakceptowane przez strony w
protokole zdawczo-odbiorczym w dniu odbioru przedmiotu najmu.
W takim przypadku kaucja zostanie rozliczona w terminie 7 dni od dnia
zdania przedmiotu najmu.

§4
W przypadku, gdy Najemca nie zwróci przedmiotu najmu w
wyznaczonym terminie, bez uprzedniej zgody Wypożyczalni, zgłosi ona
zaistniały fakt odpowiednim organom Policji.

§5
Opóźnienie w zwrocie Przedmiocie najmu skutkuje naliczeniem przez
Wypożyczalnię kary umownej w wysokości 3-krotnej stawki dziennej
za każdą dobę zwłoki. Kwota ta może być potrącona z kaucji
gwarancyjnej.
§6
1. Wypożyczalnia oświadcza, że oddaje w najem przedmiot najmu w
dobrym stanie technicznym, posiadającym wymagane przepisami
przeglądy i z ważnym ubezpieczeniem OC z opcją wynajmu.
2. Najemca przyjmuje do wiadomości, że umowa ubezpieczenia nie
obejmuje szkód w Przedmiocie najmu, powstałych wskutek złej
eksploatacji/użytkowania przedmiotu najmu.
3. Najemca wskazuje kierowcę/ów pojazdu, który będzie kierował
zestawem pojazdów:……………………………………………..
4. Najemca określa przewidywaną trasę podróży (Kraj/Region)
5. Strony ustalają Osoby odpowiedzialne za kontakty w imieniu
Najemcy tel.………………………………………………………
W imieniu Wypożyczalni…………………………..tel.………………………………….
§7
1. Wszystkie zmiany warunków umowy muszą być zawarte formie
pisemnej potwierdzonej przez obie strony.
2. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch egzemplarzach
po jednym dla każdej ze stron.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne kwestie sporne, wynikłe
w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy
dla siedziby wynajmującego.

………………………………………………….
Podpis Najemcy
Nr PESEL:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
Organ wydający:
Termin wydania:
Termin ważności:
Prawo jazdy nr:
Kategoria prawa jazdy:
Organ wydający:
Termin wydania:
Termin ważności:

…………………………………………………….
Pieczęć i podpis przedstawiciela wypożyczalni

Załączniki do umowy najmu :
1. Specyfikacja wyposażenia przedmiotu najmu.
2. Protokół zdawczo odbiorczy.
3. Regulamin Wypożyczalni.
4. Ksero dowodu osobistego oraz prawa jazdy Najemcy,
5. Ogólne warunki ubezpieczenia.

