Umowa najmu samochodu campingowego
zawarta w dniu ________________ roku w Gdańsku pomiędzy:
RENTUR Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku ul. Długie Pobrzeże 23 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym
Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000305422, NIP: 9570995740, REGON: 22059213100000
reprezentowaną przez:__________________________________
zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym
a:

____________________________________________________________________________________________________
1. osoba fizyczna: imię nazwisko i ew. firma przedsiębiorcy, miejsce prowadzenia działalności (lub miejsce zamieszkania dla konsumenta),

PESEL:___________________, NIP:______________________,

REGON:_____________________

_______________________________________________________________________________________________________
2. spółka: nazwa, siedziba….wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w ______, _______ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS ___________________, NIP: _____________________

REGON: ______________________

Reprezentowaną przez:___________________________________________________________________________(członek zarządu, prezes zarządu, prokurent - zweryfikować aby zgadzało się ze sposobem reprezentacji ujawnionym w KRS)

zwanym w dalszej części umowy Najemcą.
§1
Przedmiot Umowy
Wynajmujący oddaje do używania Najemcy samochód campingowy marki ____________________________________
____________________________rok produkcji _____________ o numerach rejestracyjnych ________________________
§2
Oświadczenia Stron Umowy
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Wynajmujący oświadcza, iż posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem niniejszej Umowy w zakresie
określonym treścią niniejszej Umowy.
Wynajmujący oświadcza, że samochód jest w pełni sprawny, oraz posiada sprawne wyposażenie: gaśnicę,
zabezpieczenia , radio, oraz jest zatankowany do pełna.
Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczaniem i właściwościami
oraz używać go zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji.
Najemca oświadcza, iż stan techniczny przedmiotu jest mu znany i nie zgłasza do niego zastrzeżeń.
Najemca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami obsługi samochodu, a także Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Najmu Samochodu Campingowego (dalej zwane: „OWU”),
stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy i będących jej integralną częścią. Najemca oświadcza, że nie
ma
zastrzeżeń
co do ich brzmienia i zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie
z przywołanymi dokumentami.
Najemca oświadcza, iż zgodnie z § 4 ust. 2 OWU, drugim kierowcą będzie:
________________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, seria i nr prawa jazdy)

§3
Wydanie
1.
a)
b)
c)
d)

Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem opisanym wyżej:
kluczyki do stacyjki,
dowód rejestracyjny,
oryginał polisy ubezpieczeniowej,
klucze do drzwi kampera i toalety,
których odbiór Najemca niniejszym kwituje.

2.

Z chwilą odbioru samochodu strony podpisują protokół zdawczo-odbiorczy, będący załącznikiem nr 2 do
niniejszej Umowy i stanowiący jej integralną część. W protokole zdawczo-odbiorczym Strony potwierdzają stan
licznika samochodu, stan zbiornika paliwa oraz rzeczy wydane Najemcy na podstawie niniejszej Umowy.
§4
Czas trwania Umowy

1.
2.
3.
4.

Wynajmujący oddaje Najemcy do korzystania przedmiot opisany w § 1 Umowy od dnia ___________________,
godzina _______________________, do dnia___________________, godziny ______________.
Po upływie terminu określonego w ust. 1, Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu przedmiotu
opisanego w § 1.
Najemca zwraca przedmiot najmu w określonym w ust. 1 terminie i nie ma możliwości przedłużenia czasu
najmu bez zgody Wynajmującego.
W przypadku, gdy Najemca nie zwróci przedmiotu najmu w umówionym terminie, zobowiązany będzie do
zapłaty kary umownej stosownie do postanowień § 11 OWU.
§5
Wynagrodzenie

1.
2.

Wynagrodzenie przysługujące Wynajmującemu z tytułu niniejszej Umowy przy uwzględnieniu czasu jej trwania
o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy wynosi _________PLN brutto.
Wynagrodzenie jest płatne przez Najemcę w całości z góry, stosownie do postanowień
§ 6 OWU.
§6
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

Wszelkie zmiany Umowy wymagając formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony ustalają, że do rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami w związku z zawartą Umową właściwy będzie
sąd miejsca siedziby Wynajmującego. Postanowienie to nie obowiązuje w przypadku Umów zawieranych z
konsumentami.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
1. Ogólne Warunki Umowy Najmu Samochodu Campingowego,
2. protokół zdawczo-odbiorczy.

________________________
Wynajmujący

______________________
Najemca

