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Firma ,, MARIA” Maria Winiewska, ul. Cicha 4; 14-400 Pasłęk; NIP 629 174 50 95; REGON 280257360; Tel. 608 455 390   1 

UMOWA NAJMU KAMPERA NR  …………….                                                                                                    PASŁĘK …………………   

Zawarta pomiędzy: Firmą ,,MARIA’’ Maria Winiewska; ul Cicha 4; 14-400 Pasłęk; NIP 629 174 50 95; 

REGON 280257360; Zwaną dalej WYNAJMUJĄCYM 

A Panem/Panią: ……………………..........; Adres: …………………………………………………………………………...…………….. 

; Seria i nr DO: ………………………………; Data urodzenia ……………………………..Nr prawa jazdy: ………..................;  

Nr telefonu: ……………………………………….. adres e-mail: …………………………… . 

Zwanym/zwaną dalej NAJEMCĄ o następującej treści: 

§ 1; Przedmiotem niniejszej umowy jest najem samochodu kempingowego CI HORON 84 XT, wraz z wyposażeniem zwanego dalej KAMPEREM.  

§ 2; Wynajmujący oświadcza że jest uprawniony do dysponowania przedmiotem najmu.  

§ 3; Najem rozpoczyna się o godz. ……. dnia ……………….. i trwa do godz. …….. dnia …………………. Miejscem wydania i zdania jest Elbląg; ul. 

Stawidłowa 12. Wydanie i zwrot Kampera odbywa się w oparciu o Protokół Przejęcia Kampera, który jest integralną częścią niniejszej umowy. 

§ 4; Opłatę (czynsz najmu) ustala się w wysokości ……….. słownie: ………………………………...  Kwota jest kwotą brutto, obciążoną 23% VATem. 

Najemca zobowiązuje się wpłacić ………….. jako zaliczkę w ciągu 3 dni roboczych na konto w Banku PKO BP  nr  46 1020 1752 0000 0502 0236 

3943. Resztę kwoty (…………), Najemca zapłaci, przelewem na to samo konto bankowe na 14 dni przed najmem. Na 7 dni przed najmem, 

Najemca wpłaci kaucję (w tytule przelewu KAUCJA) w wysokości 4000pln na to samo konto bankowe, z której zostaną rozliczone: braki w 

wyposażeniu, uszkodzenia oraz ewentualne roszczenia Wynajmującego. Wynajmujący zwróci kaucję lub jej część (po rozliczeniu z Najemcą) na 

konto wskazane przez Najemcę w ciągu 7 dni od zakończenia najmu. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszej 

Umowy, Szczegółowych Warunków Najmu Kampera i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 

§ 5; Najemca oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał Szczegółowe Warunki Najmu Kampera, które są integralną częścią niniejszej umowy i 

regulują między innymi: warunki korzystania z Kampera, warunki zawarcia i wypowiedzenia umowy,  warunki ubezpieczenia Kampera, warunki 

rozliczenia opłaty i kaucji, kary umowne. 

§ 6; Umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania przez Wynajmującego podpisanej Umowy wraz ze Szczegółowymi Warunkami Najmu 

Kampera oraz potwierdzenia wpłaty opłaty. W przypadku nie wejścia w życie niniejszej umowy z powodu niedopełnienia przez Czarterującego 

obowiązku podpisania i wysłania niniejszej umowy, kwoty wpłacone przez Czarterującego nie podlegają zwrotowi.  

§ 7; W sprawach nieuregulowanych Umową Najmu wraz z załącznikami, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 8; Wszelkie zmiany w Umowie Czarteru i załącznikach wymagają formy pisemnej. 

§ 9; Wszelkie spory wynikające z Umowy Czarteru lub załączników będą rozstrzygane zgodnie z postępowaniem Kodeksu Cywilnego przez sądy 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

§ 10; Integralnymi częściami Umowy są: Szczegółowe Warunki Najmu Kampera; Protokół Przejęcia Kampera; Instrukcja Obsługi Kampera;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Wynajmującego i są do wglądu dla Najemcy w każdym 

momencie. 

§ 11; Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

                                   WYNAJMUJĄCY:                                                                  NAJEMCA:   

                          Maria Winiewska                                                      ……………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie dla potrzeb niezbędnych do świadczenie usług 

najmu zgodnie z Ustawą z dnia 29/08/97r. o ochronie danych osobowych. Dziennik Ustaw 1997 nr 133, poz. 833. 

.........................................................................................                                                                                                                                                     

czytelny podpis czarterującego                                   

 


