UMOWA NAJMU POJAZDU CAMPINGOWEGO
zawarta w Kozach w dniu ………………………..r., pomiędzy:

Renata Sośniok prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą R-Camp Wypożyczalnia
Camperów z siedzibą w Kozy 43-340 ul. Działy 18a, NIP: 646-160-87-25
reprezentowanym przez:
Renata Sośniok - Właściciela, zwanym w dalszej części Wynajmującym
Santander Bank Polska S.A. NR: 94 1090 2590 0000 0001 4816 3283
a:
Zamieszkały :
Pesel:
dowód osobisty nr:
zwanym w dalszej części Najemcą
§1
1. Wynajmujący oddaje, a Najemca przyjmuje w najem do osobistego używania pojazd
specjalny zwany dalej pojazdem, szczegółowo opisany w załączniku numer 1 do
umowy. Najemca przyjmuje w najem pojazd z obowiązkiem zwrotu w stanie
niepogorszonym ponad normalne zużycie z obowiązkiem zapłaty czynszu najmu
według ustalonego cennika.
2. Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem
niniejszej umowy.
3. Integralną część umowy stanowią:
- oznaczenie pojazdu wraz z cennikiem (zał. nr. 1)
- wzór zamówienia (zał. nr. 2)
- wzór rozliczenia końcowego (zał. nr. 3)
- wzór protokołu zdawczo-odbiorczego (zał. nr 4)
4. Odbiór oraz zwrot pojazdu będzie miał miejsce w siedzibie Wynajmującego na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez uprawnionych w tym
zakresie przedstawicieli stron.
5. W przypadku zaistnienia konieczności zwrotu pojazdu w innym miejscu niż określone
w punkcie 4 z przyczyn leżących po stronie Najemcy Wynajmujący upoważniony jest
do obciążenia Najemcy wynikającymi z tego tytułu kosztami.
6. Najemca oświadcza, że przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za
wynajmowany pojazd przez okres od momentu jego przekazania Najemcy do
momentu jego zwrotu Wynajmującemu.
7. Najemca nie może oddawać pojazdu do używania lub w podnajem osobom trzecim.
8. Najemca oświadcza, że ukończyła 25 lat, posiada prawo jazdy min.3 lata, znane są
mu wszelkie zasady użytkowania pojazdu i posiada kwalifikacje i uprawnienia do
prowadzenia pojazdu oraz odpowiednie doświadczenie umożliwiające bezpieczne i
bezwypadkowe prowadzenie pojazdu.
§2
1. Najemca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność materialną za wynajmowany

p o j a z d w s z c z e g ó l n o ś ci w n a s t ę p u j ą c y c h p r z y p a d k a c h :
a) w przypadku jego kradzieży, uszkodzenia częściowego i/lub całkowitego nie
objętego ubezpieczeniem AC lub zaistniałej w okolicznościach co do których istnieją
wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela pojazdu lub gdy w przypadku
zaniechania wykonania odpowiednich czynności ubezpieczyciel odmówił wypłaty
odszkodowania,
b) w przypadku zaistnienia innej szkody, w samochodzie i poza nim, w szczególności
szkody osobowej, w wyniku naruszenia zasad ruchu drogowego lub innych
obowiązujących przepisów prawa, jeżeli w wyniku tego zdarzenia lub zaniechania
wykonania odpowiednich czynności ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania,
w przypadku kradzieży sprzętu, urządzenia lub instalacji zamontowanych w pojeździe
stanowiących wyposażenie dodatkowe np. radioodbiornik, sprzęt łączności, radio,
które nie są objęte ubezpieczeniem.
2. Najemca przed wydaniem pojazdu jest zobowiązany do zapoznania się z wszystkimi
warunkami ubezpieczenia pojazdu dotyczącymi wynajmowanego pojazdu.
3. Najemca jest zobowiązany przed wydaniem pojazdu do zapoznania się z instrukcjami
obsługi pojazdu.
4. Wynajmujący upoważnia Najemcę zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i
poza jej granicami w zakresie objętym polisą ubezpieczeniową do używania pojazdu
będącego przedmiotem najmu.
§3
1. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotowego pojazdu zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz w warunkach przewidzianych do jego normalnej eksploatacji, a
w szczególności zobowiązuje się do:
a) przestrzegania zaleceń producenta przewidzianych w instrukcji obsługi pojazdu,
b) dokonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych wynikających z ogólnych
warunków gwarancji pojazdu, jeżeli Strony tak ustalą lub jest to konieczne z
uwagi na termin kolejnego przeglądu gwarancyjnego lub badania technicznego,
c) zabezpieczenia pojazdu poprzez jego zamknięcie oraz uruchomienie wszystkich
zamontowanych urządzeń chroniących pojazd przed kradzieżą przy
każdorazowym jego opuszczeniu,
d) zabezpieczenie kluczyków oraz dokumentów pojazdu z należytą starannością
poza pojazdem,
e) przestrzegania obowiązujących przepisów w szczególności prawa ruchu
drogowego obowiązującego w kraju gdzie pojazd jest używany.
f) nie wykorzystywania Pojazdu do popełniania lub/i pomocy w popełnieniu działań
sprzecznych z prawemu także do innych celów, które wykraczają poza
postanowienia umowy i nie są związane z podróżą,
g) nie używania Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych; w razie nie
zastosowania się do tego warunku, najemca obciążony zostanie kosztami
wymiany/naprawy uszkodzonych lub nadmiernie zużytych elementów Pojazdu
lub/i wyposażenia,
h) nie przewożenia Pojazdem materiałów żrących, brudzących lub innych mogących
powodować zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek elementów Pojazdu lub/i
wyposażenia,
i) nie przewożenia Pojazdem ładunków innych niż niezbędne dla celów związanych
z podróżą oraz nie przekraczania maksymalnej masy całkowitej Pojazdu 3500 kg;
j) nie przewożenia Pojazdem dóbr i środków zabronionych obowiązującymi w

2.
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danym kraju przepisami;
k) nie palenia w Pojeździe; w razie nie zastosowania się do warunku, Najemca
obciążony zostanie kosztami wymiany całej tapicerki w Pojeździe;
l) Przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym obowiązujących w danym
krajów którym użytkuje Pojazd oraz zapłaty na własny koszt wszelkich
nałożonych w okresie wynajmu samochodu mandatów lub innych opłat; w
przypadku wpływu do Wynajmującego dokumentu po okresie najmu,
Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami w tym zakresie.
m) nie brania udziału w wyścigach, konkursach rajdowych i innych tego typu
sportach.
Najemca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów i opłat eksploatacyjnych
związanych z używaniem wynajmowanego pojazdu, a w szczególności paliwo, olej,
płyn do spryskiwaczy.
W okresie wynajmu wyłącznie Najemca jest uprawniony do korzystania z pojazdu.
Strony ustalają okres najmu od dnia ………………..r. do dnia ……………………r.
Najemca zobowiązuje się w ciągu 1 dnia od dokonania opłaty rezerwacyjnej podpisać
umowę najmu i dostarczyć dowody tożsamości oraz dokumenty prawa jazdy osób,
które będą użytkowały pojazd.
Strony ustalają, że osobami wyłącznie uprawnionymi do prowadzenia pojazdu jest
………………………………………

§4
1. Wynajmujący oświadcza, a Najemca będzie
to potwierdzał na odrębnym
dokumencie, że pojazd będący przedmiotem umowy, jest w należytym stanie
technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych wad. W przypadku
braku odrębnego dokumentu potwierdzenia powyższego stanu i wydania pojazdu
Wynajmującemu bez pisemnych zastrzeżeń z jego strony uważa się, że pojazd był w
chwili jego wydania w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego
użytku, bez żadnych wad.
2. Wynajmujący może zamawiać pojazd w formie ustnej, pisemnej lub mailowej. W
przypadku zamówień ustnych konieczne jest natychmiastowe potwierdzenie
złożonego zamówienia w formie pisemnej lub mailowej.
§5
1. Najemca jest zobowiązany do wpłacenia Wynajmującemu kaucji gwarancyjnej jako
zabezpieczenie roszczeń wynikających z niniejszej umowy na rachunek bankowy
Wynajmującego lub w gotówce w kwocie 5000 zł w terminie 7 dniu poprzedzających
wydanie pojazdu. W przypadku braku wpłaty kaucji rezerwacja będzie anulowana, a
wniesiona opłata rezerwacyjna nie zostanie zwrócona.
2. Kaucja zostanie zwrócona w przypadku całkowitego rozliczenia się Najemcy z
Wynajmującym na podstawie niniejszej umowy, a w szczególności rozliczenia
należnych opłat czynszowych, kar umownych. Kaucja lub jej część będzie zwrócona
Najemcy w przeciągu siedmiu dni roboczych na rachunek Najemcy po spełnieniu
przesłanek jej zwrotu.
3. Jeżeli w chwili zwrotu okaże się, że występują braki w wyposażeniu lub uszkodzeniu
pojazdu to w pierwszej kolejności Wynajmujący jest uprawniony do zatrzymania
całości lub części kaucji tytułem poniesionych szkód. Wartość poniesionych szkód
zostanie wyliczona przez Wynajmującego, a o jej wysokości Najemca zostanie
poinformowany.

4. Zakres szkód i braków Strony ustalą wspólnie, a w przypadku jeżeli Strony nie dojdą
do porozumienia lub Najemca odmówi podpisania dokumentacji to Wynajmujący
jednostronnie określi wysokość szkody i w tym zakresie może posiłkować się
wyliczeniami, opiniami podmiotów trzecich w tym serwisów, rzeczoznawców,
biegłych.
5. Strony ustalają, że w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących
Najemcy opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona Najemcy według poniższych zasad:
a) do 30 dni przed ustaloną datą odbioru pojazdu: 100% opłaty rezerwacyjnej oraz
stawki czynszu,
b) od 29 do 3 dni przed ustaloną datą odbioru pojazdu: 50 % opłaty rezerwacyjnej
oraz stawki czynszu,
c) od 2 dni przed ustaloną datą odbioru pojazdu: brak zwrotu opłaty rezerwacyjnej
oraz stawki czynszu.
6. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wynajmującego zwróci on
Najemcy w terminie 7 dni pobraną opłatę rezerwacyjną i stawkę czynszu, o ile zostały
uiszczone przez Najemcę.
7. Najemca zwróci Wynajmującemu pojazd wraz z pełnym zbiornikiem paliwa oraz
pełną butlą gazową. W przypadku braku powyższego Najemca zostanie obciążony
kosztami uzupełnienia paliwa i gazu.
8. Strony ustalają, że Najemca zwróci pojazd czysty zarówno w środku jak i na
zewnątrz. W przypadku zdania brudnego pojazdu Najemca zostanie obciążony
kosztami czyszczenia pojazdu w kwocie:
a) 0 zł mycie wewnątrz,
b) 0 zł mycie zewnątrz,
c) 300 zł mycie tapicerki,
d) 500 zł opróżnienie zbiornika na ścieki,
W przypadku poniesienia wyższych kosztów przez Wynajmującego Najemca jest
zobowiązany do ich uiszczenia w pełnej wysokości.
9. Strony ustalają, że w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe, której wartość nie
przekracza wpłaconej Kaucji, Wynajmujący nie będzie zgłaszał i likwidował szkody w
ramach zawartej polisy AC, a szkoda zostanie pokryta z wpłaconej przez Najemcę
Kaucji.
§6
1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty stawki czynszu oraz do zwrotu pojazdu w
terminie i do miejsca określonego niniejszą Umową.
2. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie Wynajmujący obciąży Najemcę karą
umowną w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Wynajmujący poza ww.
karą umowną może żądać od Najemcy odszkodowania stanowiącego równowartość
poniesionej przez niego szkody, nie wyłączając utraconych zysków. W przypadku
jeżeli pojazd nie zostanie zwrócony w ustalonej godzinie, wówczas Najemca jest
zobowiązany natychmiast powiadomić o powyższej okoliczności Wynajmującego.
Brak powiadomienia uprawnia Wynajmującego do naliczenia kary umownej w
wysokości 100 zł.
3. Przed zawarciem umowy Najemca jest zobowiązany do zapłaty opłaty rezerwacyjnej
w wysokości 5000 zł. Opłata rezerwacyjna zostanie zapłacona w terminie 1 dni od
dnia dokonania rezerwacji.
4. Strony ustalają, że stawka czynszu najmu musi zostać wpłacona na rachunek
Wynajmującego w terminie 7 dni poprzedzających wydanie pojazdu. Brak wpłaty
powyższej kwoty w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne rozwiązanie
umowy i przepadek w całości na rzecz Wynajmującego wpłaconej opłaty
rezerwacyjnej.
5. Strony ustalają w okresie trwania umowy najmu limit dobowy kilometrów wynoszący
-brak limitu-Po przekroczeniu limitu kilometrów będzie naliczana dodatkowa opłata w

wysokości 0 zł za każdy kilometr.
6. W przypadku szkody związanej z uszkodzeniem pojazdu lub w przypadku kradzieży
pojazdu najemca zobowiązany będzie do płacenia czynszu najmu na zasadach
określonych w umowie do czasu zakończenia postępowania związanego z jej
likwidacją.
7. Jeżeli Wynajmujący otrzyma odszkodowanie z tytułu wyżej oznaczonej szkody
czynsz zostanie zwrócony Najemcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Wynajmującego odszkodowania.
8. Jeżeli w wyniku postępowania likwidacyjnego szkody okaże się że szkoda powstała
w okolicznościach za które odpowiedzialność ponosi Najemca czynsz zostanie
zaliczony na poczet należnego Wynajmującemu odszkodowania.
§7
1. Wynajmujący w każdym przypadku i czasie ma prawo dokonania sprawdzenia i
skontrolowania pojazdu stanowiącego przedmiot umowy. Sprawdzenie i kontrola
może obejmować w szczególności dokonanie przez Wynajmującego oględzin
pojazdu stanowiącego przedmiot umowy.
2. W przypadku użytkowania pojazdu i ujawnienia się w nim wady Najemca powinien
niezwłocznie po jej ujawnieniu zgłosić reklamację Wynajmującemu w celu wszczęcia
przez niego właściwych procedur związanych z ewentualnym procesem
reklamacyjnym u sprzedawcy, gwaranta lub producenta. Nieprzekraczalny termin
zgłoszenia wady wynosi 1 dzień od dnia jej ujawnienia pod rygorem obciążenia
Najemcy pełnymi kosztami naprawy pojazdu stanowiącego przedmiot umowy.
§8
Do obowiązków Najemcy należy:
1. użytkowanie pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
2. zapłata należnego wynagrodzenia w ustalonym przez strony terminie,
3. eksploatacja pojazdu i używanie właściwych paliw, olejów i smarów zgodnie z
zaleceniem Wynajmującego,
4. zabezpieczenie pojazdu przed uszkodzeniem, kradzieżą oraz zniszczeniem,
5. sprawdzanie stanu oleju,
6. niezwłoczne informowanie Wynajmującego o zaistniałych awariach, nie później niż w
pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia,
7. nie dokonywanie żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody
Wynajmującego,
8. nie oddawanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, przy
zastrzeżeniu, że przez osobę trzecią nie rozumie się pracownika Najemcy,
9. utrzymywanie pojazdu w dobrym stanie,
10. pokrywanie z własnych środków kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz napraw
wynikłych na skutek niewłaściwej eksploatacji.
11. nieprowadzenia Przedmiotu Najmu pod wpływem wszelkiego rodzaju
niedozwolonych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości,
12. zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach w miejscach o ograniczonej
wysokości oraz do nieprzekraczania prędkości 120 km/h ( zalecana prędkość 100
km/h ),
§9
Wynajmujący zobowiązuje się do:

1. wydania Najemcy wraz z samochodem posiadanych dokumentów z nim związanych,
w szczególności takich jak: dowód rejestracyjny, polisy ubezpieczeniowe, instrukcje
obsługi samochodu,
2. zapewnienia bezpłatnego serwisu oraz dokonywania na swój koszt czynności obsługi
serwisowej i napraw samochodu,
3. zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem samochodu,
4. ponoszenia kosztów obowiązkowych przeglądów technicznych, zapewnienia opon
letnich i zimowych, wymiany na swój koszt ogumienia.
§ 10
1. Od chwili odbioru pojazdu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu, Najemca
ponosi pełną odpowiedzialność, a w szczególności za jego zaginięcie lub
uszkodzenie; kradzież lub dewastację. Wszelkie działania noszące znamiona czynów
podlegających odpowiedzialności karnej lub wykroczeniowej, których przedmiotem
jest pojazdu stanowiący przedmiot umowy Najemca ma obowiązek bezzwłocznie
zgłosić organom ścigania jak też powiadomić o powyższym Wynajmującego.
2. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia pojazdu stanowiącego przedmiot umowy,
Najemca zobowiązany będzie zapłacić Wynajmującemu równowartość jego ceny
rynkowej, na co wyraża nieodwołana zgodę, chyba że Wynajmujący otrzymał
ubezpieczenie równe wartości rynkowej pojazdu. W przypadku wypłaty
odszkodowania w wysokości nieodpowiadającej wartości rynkowej pojazdu Najemca
zwróci Wynajmującemu powyższą różnicę po otrzymaniu wezwania wraz z
wyliczeniem w tym zakresie.
3. W przypadku, kiedy Najemca opóźni zwrot Pojazdu o więcej niż 2 godzin nie
uzyskawszy wcześniej zgody Wynajmującego, Wynajmujący zawiadomi Policję o
kradzieży lub przywłaszczeniu Przedmiotu Najmu i obciąży Najemcę karą umowna w
wysokości trzykrotnej stawki brutto dla Przedmiotu Najmu za każdy dzień zwłoki
wynikającej z cennika obowiązującego na dzień zawarcia Umowy Najmu. Kara
umowna liczona jest od dnia następującego po ustalonym z Wynajmującym dniem
zwrotu Pojazdu Najmu. Niezależnie od kary umownej Wynajmujący będzie mógł
dochodzić od Najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych przepisu kodeksu
cywilnego, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż kara
umowna ( art.484 §1 k.c.)
§ 11
1. Faktury VAT będą wystawiane na początku każdego okresu wynajmu i przy
zastosowaniu uzgodnionego cennika w oparciu o dokumentację wewnętrzną
Wynajmującego.
2. Strony ustalają, że Najemca dokona zapłaty przelewem za świadczenia stanowiące
przedmiot umowy na rzecz Wynajmującego na podstawie wystawionej faktury w
sposób wskazany na fakturze. W tytule przelewu znajdować się będzie numer faktury
oraz data faktury.
3. Za datę płatności uważa się datę uznania rachunku Wynajmującego. Najemca może
dokonać zapłatę na wskazany rachunek bankowy.
4. Zapłata będzie obejmowała należność za okres wynajmu. Ceny ustalone w
zamówieniu są niezmienne, chyba że strony zgodnie w formie pisemnej postanowią
inaczej.
§ 12
1. Najemca ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za

wszelkie czynności podejmowane w toku realizacji przedmiotu umowy przez swoich
podnajemców, podwykonawców oraz osób, którymi się posługuje do realizacji
wykonywanego przez niego przedmiotu umowy.
2. W przypadku oddania pojazdu przez Najemcę w używanie lub podnajem osobie
trzeciej lub też umożliwienie prowadzenia pojazdu osobie trzeciej nie wskazanej w
niniejszej umowie zapłaci on Wynajmującemu ryczałtową karę umowną w wysokości
5000 zł, za każdy ujawniony przypadek.
§ 13
1. Strony mogą od umowy odstąpić w każdym czasie w przypadku zawarcia w tym
zakresie porozumienia stron.
2. Strony ustalają 30 dniowy okres wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie będzie miało
formę pisemną pod rygorem jego bezskuteczności.
3. Jeżeli jedna ze stron narusza postanowienia umowy, w szczególności opóźnia się z
terminem jej wykonania lub też uchyla się od ciążących na niej zobowiązań, druga
strona ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Wynajmującemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym w szczególności, gdy zostanie stwierdzone niezapewnienie przez
Najemcę należytych warunków przechowywania, eksploatacji i obsługi technicznej
pojazdu, dokonywania zmian i przeróbek pojazdu, bezprawnego udostępnienia
pojazdu osobie trzeciej bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody Wynajmującego.
§ 14
1. Wszelkie zawiadomienia stron udzielane będą na piśmie i doręczane osobiście za
potwierdzeniem lub listem poleconym upoważnionym pisemnie przez Strony
przedstawicielom lub na adresy Stron podane w umowie, pod rygorem nieważności
tych postanowień. Strony mogą także dokonywać wzajemnych notyfikacji w drodze
korespondencji mailowej, jednakże wymagane jest w tym zakresie potwierdzenie
otrzymania korespondencji z wyraźnym oświadczeniem, iż strony akceptują zawarte
w niej oświadczenia woli.
2. Umowa obowiązuje z chwilą jej podpisania przez każdą ze Stron.
3. Strony mogą ustalić inne zasady współpracy czy też dokonywania wzajemnych
rozliczeń jednakże wymagane w tym zakresie jest pisemne porozumienie podpisane
przez każdą ze Stron.
§ 15
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową, mają zastosowanie przepisy
polskiego kodeksu cywilnego.
§ 16
1.
2.

Administratorem Pana danych osobowych jest R-Camp Wypożyczalnia Camperów z
siedzibą
w 43-340 Kozy, ul. Działy 18a.
Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) tj. na podstawie art. 6

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

ust. 1 lit. b, c, f, czyli w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań
zmierzających do jej zawarcia, wypełnienia przez nas obowiązku prawnego oraz w
przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń.
Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
zawarcia umowy.
Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres obowiązywania umowy, rękojmi i
gwarancji na wykonywany przedmiot umowy, przez okres dochodzenia ewentualnych
roszczeń wynikający
z Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. oraz przez okres naszych
zobowiązań podatkowych i rozliczeniowych zgodnie z Ustawą Ordynacja Podatkowa z
29 sierpnia 1997 r. tj. łącznie przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w
którym powstał obowiązek podatkowy.
Będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów
prawa podmiotom i organom publicznym np. Urzędowi Skarbowemu a także powierzać
podmiotom,
z którymi Administrator podpisze stosowne umowy powierzenia.
Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do usunięcia danych po upływie terminu przechowywania przez nas Pana/
Pani danych. W przypadku ewentualnego podania nam danych nadmiarowych,
niewynikających z Umowy, ma Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie Pana/Pani
zgody przed jej wycofaniem.
Nie będziemy przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Nie będziemy przetwarzać Pana/Pani danych osobowych w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie tych danych
odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
§ 17
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania lub interpretacji postanowień
niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu
powszechnego dla Wynajmującego. W pierwszej kolejności Strony będą
podejmowały działania mające na celu ugodowe rozstrzygnięcie zaistniałych sporów.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA

Oznaczenie pojazdów wraz z cennikiem (zał. nr. 1)
Pojazd marki:
Nr.rej.
VIN:
Cennik:

Opłata serwisowa 300 zł
Limit dzienny 0 km/ dzień, za każdy kolejny km + 0 zł.+ VAT
Kaucja 5000- zł

Wzór zamówienia (zał. nr. 2)
L
p.

Nazwa wynajętego
pojazdu

Data
Kaucja
5000 ZŁ

1,

2,

STAN LICZNIKA NA
DZIEŃ

3,

STAN LICZNIKA NA
DZIEŃ
PRZEBIEG

4,

Wynajmu

Przewidywany
dzień zwrotu

Kwota za
wynajem

Podpis
wydającego

ROZLICZENIE KOŃCOWE (zał. nr. 3)
Czas trwania najmu:
Od dnia

do dnia

Kwota do zapłaty :
Wynajem Kampera :
Kaucja zwrotna 5000 zł
Ustalony serwis 300 zł
Razem do zapłaty przelewem:

zł( tytułem: zapłata F.VAT

)

Nie sporządzono /Sporządzono* protokół uszkodzenia pojazdu (Nr ………. ….. z dnia
………. …..).

Protokół zdawczo-odbiorczy (zał. nr 4)
Samochód marki:
Nr.rej.
Numer nadwozia:

Przyjął:………………………………. Przekazał:…………………
W następującym stanie technicznym:
Bardzo dobry
Dane o wyposażeniu:
Stan licznika:

Stan paliwa w chwili przejęcia: bak pełny
Wyszczególnienie posiadanego wyposażenia:
Dowód rejestracyjny, kluczyki

szt.,ubezpieczenie, instrukcje obsługi

ANEKS KUCHENNY
Telewizor+pilot
1 kpl.
Klimatyzator postojowy+pilot 1 kpl.
Lodówka
1 szt.
Trzy częściowy komplet naczyń dla 4 osób 1 kpl.
Sztućce dla 4 osób. 1 kpl.,
Szklanki duże
4 szt.
Kubki
4 szt
Kieliszki do wina
2 szt
Miska sałatkowa plus dwie łyżki 1 kpl.
Miseczki
4 szt.
Deski do krojenia 2 szt.
Podkładki korkowe 2 szt.
Tarka
1 szt.
Obieraczka
1 szt.
Komplet garnków plus uchwyt (5+2 pokrywki) 1 kpl.
Czajnik elektryczni. 1 szt.
Noże
3 szt.
Patelnia
2 szt.
Komplet sztućców dla 4 osób
1 kpl.
Nożyczki
1 szt.
korkociąg+zatyczka do wina
1 kpl.
Pojemnik na lód.
1 szt.
miotełka+szufelka. 1 kpl.
TOALETA
Papier toaletowy. 3 szt.
Kostki do WC.
1 opakowanie
BAGAŻNIK
Rączka do markizy 1 szt.
Apteczka
1 szt.
Trójkąt
1 szt.
Gaśnica.
1 szt.
Zestaw naprawczy 1 kpl.
Kamizelki
2 szt.
Hak holowniczy. 1 szt.
Najazdy
2 szt., 1 kpl
Przyłącze elektryczne
2 szt.
Maty termoizolacyjne na przednie szyby (3 szt). 1 kpl.
WYPOSAŻENIE NA ZEWNĄTRZ
Markiza.
1 szt.
Stolik
1 szt.
Krzesła
2 szt.
Wąż ogrodowy 1 szt.
Przedłużacz bębnowy 30m. 1 szt.

Przekazujący

Przyjmujący

