Umowa wypożż ycżenia pojażdu (prżycżepy kempingowej) nr ….....................................
Zawarta w Ciesżynie w dniu …................................. roku pomiędży:
Div-Com Łukasż Staronń , prży ul. SŚ rutarska 20, 43-400 Ciesżyn, powiat Ciesżyn, woj. SŚ ląskie, NIP
5482327712, żwany dalej Wynajmującym
a
(imię i nażwisko)....................................................................................................................................
(adres żamiesżkania)..............................................................................................................................
(PESEL)..................................................................................................................................................
Dowoń d Osobisty:
(seria/nr).................................................................................................................................................
(wydany prżeż).......................................................................................................................................
Prawo Jażdy:
(numer)
(organ wydający)
Tel. kontaktowy.....................................................................................................................................
(e-mail)...................................................................................................................................................
prowadżącym dżiałalnosń cń gospodarcżą pod nażwą...............................................................................
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dżiałalnosń ci Gospodarcżej pod numerem
NIP............................................................. żwanym dalej Najemcą
o następującej tresń ci:
1.
1.Prżedmiotem wynajmu jest prżycżepa kempingowa, sżcżegoń łowo okresń lona w umowie.
2.Na podstawie niniejsżej umowy Wynajmujący oddaje do użż ywania Najemcy prżedmiot wynajmu
okresń lony w ust. 1 na okres okresń lony w pkt.3, a Najemca żobowiążuje się do żapłaty umoń wionego
cżynsżu w wysokosń ci ………………………………………………………….żłotych.
3.Wynajmujący nie wyrażż a żgody na wyjażd i eksploatację prżedmiotu wynajmu poża teren Unii
Europejskiej.
2.
1.Wynajmujący pobrał kaucję w wysokosń ci …................ żłotych.
2.Kaucja żostanie żwroń cona w całosń ci nieżwłocżnie po odbiorże pojażdu prżeż Wynajmującego
ż żastrżeżż eniem ust. 3 poniżż ej.
3.Wsżelkie wynikające ż niniejsżej umowy nieuregulowane należż nosń ci Wynajmujący ma prawo
potrącicń ż kwoty kaucji wpłaconej prżeż Najemcę.
3.
1.Pojażd żostaje wynajęty na cżas od dnia...............................roku, godż.......................
do dnia..............................roku, godż...............................
2.Wypożż ycżenie oraż żwrot prżedmiotu wynajmu będą miały miejsce na podstawie protokołu
żdawcżo-odbiorcżego lub żdjęcń .
4.
1. W prżypadku prżedłużż enia wynajmu beż powiadomienia Wynajmującego pobierana jest stawka w
wysokosń ci 1000 żł ża każż dą dobę wynajmu pojażdu.
2. Za każż dą godżinę opoń żń nienia żwrotu prżedmiotu wynajmu Wynajmujący pobierże opłatę w
wysokosń ci 40 żłotych.
3. Wynajmujący możż e nie wydacń pojażdu w sytuacjach od niego nieżależż nych (kradżieżż y pojażdu,
usżkodżeniu pojażdu itp.). Wynajmujący w takiej sytuacji nieżwłocżnie poinformuje Najemcę oraż
żwroń ci żadatek (jeżż eli żostał pobrany).
Parafka wynajmującego
Parafka najemcy

5.
Najemca żgadża się i potwierdża, żż e:
1. prżejmuje na siebie pełną odpowiedżialnosń cń ża wynajmowany pojażd prżeż okres od momentu jego
odebrania do momentu jego żwrotu Wynajmującemu;
2. prżejmuje na siebie pełną odpowiedżialnosń cń materialną (w prżypadku odmowy wypłaty
odsżkodowania ż tytułu ubeżpiecżenia pojażdu lub jeżż eli kosżt naprawy nie prżekrocży 1000,00 żł) ża
prżedmiot wynajmu w sżcżegoń lnosń ci w następujących prżypadkach:
a) w prżypadku jego usżkodżenia, żnisżcżenia, kradżieżż y cżęsń ciowej lub całkowitej;
b) w prżypadku żaistnienia innej sżkody w prżedmiocie wynajmu lub poża nim, w reżultacie
narusżenia żasad ruchu drogowego lub innych obowiążujących prżepisoń w prawa, jeżż eli w wyniku
tego żdarżenia lub żaniechania wykonania odpowiednich cżynnosń ci Ubeżpiecżyciel odmoń wił wypłaty
odsżkodowania;
c) w prżypadku kradżieżż y sprżętu, urżądżenia lub instalacji żamontowanych w prżedmiocie wynajmu
stanowiących wyposażż enie dodatkowe, ktoń re nie żostało objęte ubeżpiecżeniem, kosżt naprawy
usżkodżonych opon żawsże obciążż a najemcę;
w powyżż sżych prżypadkach li. a - c) wpłacona kaucja nie podlega żwrotowi (żostaje żalicżona na
pocżet odsżkodowania należż nego Wynajmującemu od Najemcy);
3. ponosi pełną odpowiedżialnosń cń finansową oraż prawną ża sżkody powstałe w prżypadku koliżji
lub wypadku spowodowanego pod wpływem alkoholu, narkotykoń w lub innych sń rodkoń w odurżających;
4. nie będżie podnajmował pojażdu osobom trżecim;
5. żnane mu są wsżystkie warunki ubeżpiecżenia OC i/lub AC dotycżące wynajmowanego pojażdu i
będżie się do nich beżwżględnie stosował;
6. prżyjmuje do wiadomosń ci, żż e pojażd możż e bycń sń ledżony (lokaliżacja) ża pomocą GPS a podżespoły
prżedmiotu wynajmu mogą bycń ożnakowane , plombowane, a narusżenie tych ożnakowanń i plomb
grożi odpowiedżialnosń cią karną oraż skutkowacń będżie utratą w całosń ci kaucji, o ktoń rej mowa w ptk.2
ust.1.
7. prżyjmuje do wiadomosń ci, żż e w pojeżń dżie obowiążuje żakaż palenia.
6.
1.Najemca ponosi pełną odpowiedżialnosń cń finansową ża nałożż one mandaty karne oraż inne opłaty
nieuisżcżone, a otrżymane w żwiążku ż użż ywaniem prżedmiotu wynajmu.
2. W prżypadku koliżji, wypadku lub kradżieżż y wymagany jest beżwżględnie protokoń ł sporżądżony ż
udżiałem Policji. W rażie braku protokołu pełny kosżt naprawy oraż inne kosżty niepokryte ponosi w
całosń ci Najemca.
7.
Po żakonń cżeniu trwania umowy Najemca jest żobowiążany żwroń cicń prżedmiot wynajmu cżysty na
żewnątrż, wysprżątany wewnątrż oraż ż oproń żż nioną oraż umytą kasetą toaletową. W prżeciwnym
prżypadku Wynajmujący ma prawo nalicżycń następujące opłaty dodatkowe:
a) pojażd brudny na żewnątrż – 50,00 żł (brutto),
b) pojażd niewysprżątany wewnątrż – 100,00 żł , brudna tapicerka – 300,00 żł (brutto),
c) pojażd ż nieoproń żż nioną kasetą toaletową – 200,00 żł (brutto).
8.
1. Wsżelkie żmiany niniejsżej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważż nosń ci.
2. Sądem własń ciwym do rożstrżygania wsżelkich sporoń w, mogących powstacń w żwiążku ż
wykonywaniem niniejsżej umowy, jest sąd powsżechny własń ciwy dla siedżiby Wynajmującego.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejsżą umową żnajdą żastosowanie odpowiednie prżepisy
kodeksu cywilnego.
4. Niniejsża umowa żostała sporżądżona w dwoń ch jednobrżmiących egżemplarżach, po jednym dla
każż dej że stron.
5. Ceny podane w umowie, są cenami brutto, paragon / faktura VAT żostanie wystawiona w momencie
rożlicżenia najmującego ż okresu najmu.
Parafka wynajmującego
Parafka najemcy

9.
Umowę sporżądżono w dwoń ch jednobrżmiących egżemplarżach dla każż dej że Stron.

WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA

Prżedmiotem wynajmu jest pojażd - prżycżepa kempingowa HOBBY 490 KMF
o numerże rej.: SCI 2941P
numer nadwożia: WHB24A33K1FMOO884
Uwagi:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Osń wiadcżam, żż e wyrażż am żgodę na gromadżenie i prżetwarżanie moich danych osobowych w żakresie:
imienia, nażwiska, nr telefonu oraż adresu pocżty elektronicżnej prżeż Div-Com Łukasż Staronń , prży ul.
SŚ rutarska 20, 43-400 Ciesżyn, powiat Ciesżyn, woj. SŚ ląskie, NIP 5482327712., w celach realiżacji
usługi.
Osń wiadcżam, żż e jest mi żnany stan pojażdu na dżienń odbioru i nie wnosżę żastrżeżż enń co do jego
funkcjonowania/stanu.
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