UMOWA NAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO
zawarta dnia ................................ pomiędzy
PTO „LIPNICKI” Sp.zo.o. Sp.k. z siedzibą w 14-300 Morąg ul. Żeromskiego 43
reprezentowaną przez:
Marcin Lipnicki
Zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym
a Panem/Panią
.............................................................................................................................................................
legitymującym/ą się dowodem osobistym o serii i numerze ..............................................................
wydanym przez ...................................................................................................................................
oraz innym dokumentem tożsamości ..................................................................................................
o serii i numerze...................................................... wydanym przez ...............................................
zamieszkałym/ą ...................................................................................................................................
Zwanym/ą w dalszej części umowy Najemcą
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest najem przez Najemcę od Wynajmującego w celach
turystyczno-rekreacyjnych samochodu campingowego :
Model Ford Transit Elliot 84 TX nr rej. NO 3336R
nr

nadwozia

WFOJXXTTGJHM06783

z wyposażeniem

określonym

w

w

dalszej

Protokole

części

zwanego

zdawczo-odbiorczym

Pojazdem,

na

czas

wraz

określony,

za wynagrodzeniem.
§2
Wynajmujący oświadcza, że posiada odpowiedni tytuł prawny do wynajmu Pojazdu opisanego
w §1 oraz może nim rozporządzać.
§3
1. Wynajmujący zobowiązuje się na podstawie niniejszej Umowy do oddania Najemcy w
używanie Pojazdu określonego w §1 Umowy w okresie od dnia.............................. do
dnia................................................. tj. na ................... dni.
2. Strony zgodnie oświadczają, iż wydanie Pojazdu nastąpi w dniu ............................. w siedzibie
firmy PTO „LIPNICKI” Sp. zo.o. Sp.k. ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg.
3. Najemca zobowiązuje się do zwrotu użyczonego Pojazdu do dnia .................................... do
godziny.....................
§4
1. Tytułem wynagrodzenia za używanie Pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy Najemca
zobowiązuje

się

do

zapłaty

kwoty

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

.........................................................) PLN brutto.

(słownie

.…............................

2. Dnia ……………. wpłacono na rachunek Wynajmującego: Bank Millennium nr konta
bankowego: 06116022020000000056888771 / gotówką w kasie opłatę rezerwacyjną w wysokości
…………….. (słownie: ………………….

) PLN. Pozostała kwota do zapłaty wynosi

……………. (słownie ………………………) PLN , płatna na rachunek Wynajmującego j.w. /
gotówką w kasie.
2. Najemca zobowiązuje się do wpłaty kaucji w kwocie 3000 zł na numer konta bankowego j.w.,
lub w kasie biura Wynajmującego najpóźniej w dniu odbioru Pojazdu.
3. Dodatkowo Najemca zobowiązuje się do wpłaty 200zł w ramach opłaty serwisowej.
§5
1. Pozostałe ustalenia są zawarte w „Warunkach Wynajmu Samochodu Kempingowego”, które
stanowią integralną część niniejszej Umowy.
2. Najemca potwierdza niniejszym, że „Warunki Wynajmu Samochodu Kempingowego” zostały
mu dostarczone przy zawarciu tej Umowy i po zapoznaniu się z nimi wyraża zgodę na ich treść.
§6
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej
ze stron.
§7
Pozostałe kwestie nieuregulowane niniejszą umową, oraz dokumentami stanowiącymi załączniki
do niniejszej umowy są regulowane tylko i wyłącznie na mocy przepisów prawa polskiego.

NAJEMCA

...........................................
(data i czytelny podpis)

WYNAJMUJĄCY

................................................
(data, podpis, pieczątka)

