UMOWA NAJMU POJAZDU CAMPINGOWEGO
zawarta w dniu …........................................, pomiędzy Stronami niniejszej umowy:
Soltec Services sp. z o.o., ul. Doki 1, 80-958 Gdańsk, NIP 204-000-19-00, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000251413; zwanym/ą dalej
„Wynajmującym” a
…...............................................................................
…...............................................................................
…...............................................................................
zwanym/ą dalej „Najemcą ”
§ 1 Przedmiot umowy
1. Wynajmujący oddaje a Najemca przyjmuje w najem do osobistego używania Pojazd specjalny -samochód
kempingowy …………………………………………..…….. o numerze rejestracyjnym ……………………
zwany
dalej „Pojazdem”.
2. Wynajmujący oświadcza, iż posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem niniejszej umowy w zakresie
określonym treścią niniejszej Umowy.
3. Zabrania się Najemcy oddania Pojazdu do używania lub w podnajem osobom trzecim.
4. Najemca zobowiązuje się przez czas trwania umowy do użytkowania Pojazdu zgodnie z przeznaczeniem i
obowiązującymi przepisami. Zobowiązuje się dbać o dobry stan techniczny Pojazdu i zapewnić jego należytą
konserwację.
5. Najemca oświadcza, że znane mu są wszelkie zasady użytkowania Pojazdu i zna konsekwencje ich
nieprzestrzegania. Strony zgodnie postanawiają, iż Najemca ponosił będzie pełną odpowiedzialność materialną za
szkody i usterki wynikające z nieprawidłowego eksploatowania.
6. Najemca zapewnia, że kierowca/y samochodu posiada/ją kwalifikacje uprawniające do prowadzenia Pojazdu, o
którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Do prowadzenia Pojazdu uprawnieni są tylko następujący kierowcy:
▪ imię i nazwisko -- ……......................................................…….....................................................
▪ nr dowodu osobistego -- ……………….........................................…….........................................
▪ nr PESEL --……………...........................................……...............................................................
▪ nr prawa jazdy -- ……......................................................……......................................................
▪ adres -- ….........................................................…….....................................................................
▪ imię i nazwisko -- ….….................................................................................................................
▪ nr dowodu osobistego -- …………….............................................…............................................
▪ nr PESEL -- …........................................................…..................................................................
▪ nr prawa jazdy -- …...................................…................................................................................
▪ adres --...............................................................….......................................................................
8. Przy przekazaniu i odbiorze Pojazdu Wynajmujący i Najemca zobowiązani są potwierdzić stan techniczny Pojazdu
i jego wyposażenie odpowiednimi wpisami i podpisami w “Protokole przekazania Pojazdu”. W protokole znajduje się
m. in. stan licznika przebiegu kilometrów, stan zewnętrzny i wewnętrzny, wyposażenie techniczne i dodatkowe.
9. Najemca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się z Regulaminem oraz z ogólnymi
warunkami ubezpieczenia Pojazdu – stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy, a także z zasadami obsługi
Pojazdu wynikającymi w szczególności z udostępnionej mu przez Wynajmującego instrukcji obsługi.
10. Wynajmujący upoważnia Najemcę, zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą na terenie
krajów objętych zawartą przez Wynajmującego polisą ubezpieczeniową, do używania Pojazdu będącego
przedmiotem najmu w okresie wydania Pojazdu wskazanym w §1 ust. 1 niniejszej umowy.
11. Najemca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od dokonania opłaty rezerwacyjnej podpisać umowę najmu i okazać
dowody tożsamości oraz prawa jazdy kierowców. Dokumenty można też przesłać e--mailem na adres
rezerwacja@camp-venture.pl
§ 2 Okres najmu pojazdu
1. Umowa najmu trwa:
(a) od dnia ……………………….. od godz. ……………………………
(b) do dnia ……………………….. do godz. …………………
2. Miejsce odbioru i zwrotu Pojazdu: …..............……………………………………………………...
3. Najemca zobowiązuje się do zwrotu Pojazdu w terminie i do miejsca określonego niniejszą umową, chyba, że
strony postanowią inaczej. W przypadku niedotrzymania terminu Najemca ponosi opłaty dodatkowe wysokości jak
w Regulaminie oraz pokrywa wszelkie straty zaistniałe z tego powodu.
4. Jeżeli najemca nie zwróci Pojazdu w terminie określonym w § 2 ust.1 i nie skontaktuje się z Wynajmującym przed
upływem tego terminu, ten może skierować zawiadomienia do właściwego organu ścigania o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa przywłaszczenia mienia stosownie do treści art. 284kk, co jednocześnie skutkuje całkowitą utratą kaucji
tytułem kary umownej.
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5. Pojazd może być przez Najemcę używany wyłącznie na terytorium Polski oraz za granicą na terenie krajów
objętych zawartą przez Wynajmującego polisą ubezpieczeniową.
§ 3 Wynagrodzenia i płatności
1. Opłata za wynajem Pojazdu na okres wskazany w § 2 wynosi:..................................... zł.
(….................................................................. złotych) – z zastrzeżeniem ust.2-5.
2. Dodatkowo, przy wynajmie krótszym niż 14 dni (dla wynajmu powyżej 14 dni usługa gratis) Najemca zobowiązany
jest do zapłacenia opłaty serwisowej w kwocie 300 zł obejmującej:
(a) ozonowanie pojazdu;
(b) mycie samochodu z zewnątrz;
(c) sprawdzenie stanu technicznego;
(d) instruktaż dla Najemcy z zakresu obsługi pojazdu;
(e) płyn do toalety chemicznej ;
(f) papier toaletowy do toalety chemicznej – w ilości 4szt;
(g) komplet pościeli
(h) ekspres do kawy + 4 kapsułki
3. Najemca zamawia następujące dodatkowe świadczenia związane z przedmiotem najmu, za następującym
wynagrodzeniem dodatkowym:
(a) kapsułki do kawy 3 zł ………….
(b) …………………………………….
4. Kwoty określone zgodnie z ust.1-3 są wyrażone wartością netto i podlega powiększeniu o podatek VAT 23%.
5. Na poczet wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1-3 i 5, Najemca zobowiązuje się do wpłaty zaliczki w
wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego wyżej w §3 ust.1-3 i 5, w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy, zaś w przypadku, jeżeli od zawarcia niniejszej umowy do dnia określonego w § 2 ust.1 lit.(a) pozostaje okres
21 dni albo krótszy – to w dniu zawarcia niniejszej umowy.
6. Pozostała kwota wynagrodzenia:
(a) określonego zgodnie z ust.1-3 i 5 – jest płatna z góry, najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem okresu
najmu ustalonego w § 2 ust.1, zaś w przypadku, jeżeli od zawarcia niniejszej umowy do dnia określonego
w § 2 ust.1 lit.(a) pozostaje okres 21 dni albo krótszy – to w dniu zawarcia niniejszej umowy;
7. Brak wpłaty zaliczki wskazanej w ust.5 albo wynagrodzenia, o którym mowa w ust.6 lit.(a), w terminie
wymagalności, jest równoznaczny z rezygnacją Najemcy z najmu Pojazdu i odstąpieniem od niniejszej Umowy (takie
prawo może być przez Najemcę wykonane, także w sposób dorozumiany - poprzez niedokonanie wymaganej
płatności, w terminie do dnia wymagalności ostatniej części wynagrodzenia) – w razie takiej rezygnacji opłaty
uiszczona przez Najemcę wcześniej zaliczka podlega zaliczeniu nas poczet kwot należnych Wynajmującemu
stosownie do postanowień §3 ust.1-3 i 5.
8. Wpłaty wszystkich należności przysługujących Wynajmującemu będą dokonywane gotówką (z zastrzeżeniem
prawnych ograniczeń dotyczących dokonywania płatności przez przedsiębiorców) lub przelewem na rachunek
bankowy (ING Bank Śląski) o numerze: 83 1050 1764 1000 0090 3254 2046 .
9. W przypadku, jeżeli termin wymagalności danej należności przypada na dzień inny niż roboczy, zapłata powinna
być dokonana w poprzedzającym go dniu roboczym.
§ 4 Odstąpienie od umowy
1. Poza prawem odstąpienia od umowy w formie, o której mowa w §3 ust.7, Najemca może od niniejszej Umowy
odstąpić, w formie pisemnej pod rygorem nieważności (z zastrzeżeniem ust.2) w terminie do dnia, w którym
rozpoczyna się okres najmu, przy czym w przypadku odstąpienia od Umowy przez Najemcę jest on zobowiązany do
zapłacenia Wynajmującemu:
(a) w przypadku odstąpienia dokonanego na co najmniej 30 dni przed ustaloną datą odbioru Pojazdu - kwoty
odpowiadającej całej zaliczce, o której mowa wyżej w § 3 ust.5, przy czym w przypadku, jeżeli zaliczka ta
została zapłacona przez Najemcę przed odstąpieniem od umowy, podlega ona zaliczeniu na poczet tej kwoty
należnej Wynajmującemu,
(b) w przypadku odstąpienia dokonanego na co najmniej 29-3 dni przed ustaloną datą odbioru Pojazdu - kwoty
odpowiadającej 50% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1-3 i 5,
(c) w przypadku odstąpienia dokonanego na mniej niż 3 dni przed ustaloną datą odbioru Pojazdu - kwoty
odpowiadającej 100% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1-3 i 5.
2. Za odstąpienie od umowy przez Najemcę uważane będzie również nie odebranie Pojazdu w ustalonym terminie,
brak terminowej zapłaty zaliczki lub wynagrodzenia za najem lub kaucji gwarancyjnej, a także nie przedłożenie
Wynajmującemu przez Najemcę niezbędnych dokumentów przed ustalonym terminem odbioru Pojazdu.
3. W terminie do dnia przypadającego po ustalonym terminie zwrotu Pojazdu przez Najemcę, Wynajmujący może
od umowy odstąpić (za takie odstąpienie uważać się będzie w szczególności odmowę wydania Najemcy Pojazdu) i
zostanie zwolniony z odpowiedzialności za nie wydanie Pojazdu w ustalonym terminie, jeżeli Pojazd nie będzie
dostępny albo nie będzie się nadawał się do eksploatacji, z powodu okoliczności leżących po stronie osób trzecich
(w szczególności z powodu jego niezwrócenia, nieterminowego zwrócenia albo zwrócenia w nienależytym stanie
przez osobę, która władała tym Pojazdem przed ustalonym terminem jego wydania Najemcy) albo z powodu innych
okoliczności niezawinionych przez Wynajmującego. W takim wypadku Najemcy przysługuje zwrot całej wpłaconej
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Wynajmującemu kwoty – zwrot ten zostanie dokonany w terminie 3 dni od ustalonego terminu wydania Pojazdu
Najemcy.
§ 5 Kaucja
1. Tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń mogących wynikać na tle niniejszej umowy, Najemca wpłaci
Wynajmującemu kaucję gwarancyjną w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy złotych), przelewem na rachunek bankowy
Wynajmującego określony w § 3 ust.8, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed ustalonym
terminem odbioru Pojazdu.
2. Do kaucji, w tym do jej rozliczenia i zwrotu, znajdują zastosowanie stosowne postanowienia Regulaminu.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Integralną część niniejszego Umowy stanowią następujące załączniki:
(a) Regulamin Najmu Pojazdów;
(b) ogólne warunki ubezpieczenia Pojazdu;
(c) Praktyczne informacje.
4. Z chwilą jego podpisania, Protokół przekazania Pojazdu stanie się także załącznikiem stanowiącym integralną
część niniejszej umowy.
5. W razie nie dającej się wyjaśnić albo pogodzić sprzeczności postanowienia Regulaminu z postanowieniem
niniejszej Umowy, pierwszeństwo posiada postanowienie niniejszej Umowy.
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