UMOWA NAJMU KAMPERA
zawarta w dniu _______________ roku w _______________
pomiędzy
IBT Polska Sp. z.o.o. ul. Gronostajowa 4, 80-175 Gdańsku NIP: 583 318 77 75, REGON:
362847925, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRS, tel. 882 083 045 , e-mail: kontakt@kalimera-kamper.pl , zwanym w dalszej części umowy
WYNAJMUJĄCYM
a
________________________________________, zam. ul. _______________ w _______________, PESEL: _______________, tel. _______________, e-mail: _______________, seria i numer dowodu
osobistego/ numer prawa jazdy _______________
i
________________________________________, zam. ul. _______________ w _______________, PESEL: _______________, tel. _______________, e-mail: _______________, seria i numer dowodu
osobistego/ numer prawa jazdy _______________,
zwanymi w dalszej części umowy
NAJEMCĄ/NAJEMCAMI
zwanymi dalej łącznie STRONAMI.

§1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest NAJEM pojazdu – samochodu kempingowego
(zwanego dalej Kamperem) marki Ford Tranzit Zabudowa Rimor Evo95 Plus , o
numerze rejestracyjnym GD 249XP, nr nadwozia WF0DXXTTRDKS07724 wraz z
wyposażeniem, wskazanym w Załączniku nr 2 – protokole zdawczo-odbiorczym, na
czas OZNACZONY za wynagrodzeniem.
2. Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – Regulamin Najmu Kampera.
3. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że jest właścicielem Kampera będącego przedmiotem
niniejszej umowy. Pojazd posiada: aktualną polisę OC, AC, Assistance oraz ma ważne
badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu.
4. Do niniejszej umowy załącza się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), stanowiące
Załącznik nr 3.

5. WYNAJMUJĄCY informuje NAJEMCĘ, że przedmiotem

umowy jest

WYNAJEM

samochodu i nie jest to impreza turystyczna, ani pośredniczenie na zlecenie w
zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych. Oznacza to między innymi, że NAJEMCA
zawiera umowy ubezpieczenia (niedotyczące Pojazdu) we własnym imieniu i na
własny rachunek.
6. WYNAJMUJĄCY upoważnia NAJEMCĘ do używania Kampera, zarówno na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą na terenie krajów objętych polisą
ubezpieczeniową, o której mowa w §1 ust. 3.
7. Zabrania się NAJEMCY oddania Kampera do używania lub w podnajem osobom
trzecim.
§2. Obowiązki NAJEMCY
1. NAJEMCA zobowiązuje się do:
a) korzystania z Kampera zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem zasad
jego prawidłowej eksploatacji, przestrzegania Regulaminu Najmu oraz procedur
postępowania na wypadek szkody przewidzianych w OWU,
b) dbania o stan techniczny Kampera i zapewnienia jego należytej konserwacji,
c) terminowego zwrotu Kampera oraz zapłaty wszelkich kwot wynikających z
umowy i Regulaminu Najmu.
§3. Oświadczenia NAJEMCY
1. NAJEMCA oświadcza, że :
a) ukończył 28 r. ż. , a kierowca/kierowcy Kampera posiadają kwalifikacje
uprawniające do prowadzenia Kampera od co najmniej 5 lat,
b) zapoznał się z całością Regulaminu Najmu Kampera oraz akceptuje jego
warunki,
c) w momencie odbioru pojazdu zapozna się z zasadami obsługi, a także ogólnymi
warunkami ubezpieczenia oraz odbędzie niezbędne szkolenie z użytkowania
Kampera,
d) drugim

kierowcą

Kampera

będzie

________________________,

zam.

ul.

-

_______________ w _______________, PESEL: _______________, nr i seria dowodu
osobistego/

numer

prawa

jazdy

_______________.

§4. Czas trwania umowy NAJMU
1. Doba najmu Kampera rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu rozpoczęcia najmu i
kończy o godzinie 10.00 w dniu zakończenia najmu.

2. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do oddania przedmiotu NAJMU na podstawie
niniejszej umowy na czas od dnia………..od godz. 16.00 do dnia…….. godz. 10.00 tj. na
………..dni/dób
3. Czas trwania umowy może być przedłużony wyłącznie za wyraźnie wyrażoną zgodą
WYNAJMUJĄCEGO.
4. Zgoda wynajmującego może być wyrażona w wiadomości e-mail lub telefonicznie
potwierdzona sms-em. Po upływie czasu trwania umowy NAJEMCA zobowiązany jest
niezwłocznie zwrócić WYNAJMUJĄCEMU Kamper. W przypadku braku zwrotu Pojazdu,
pomimo upływu czasu trwania umowy, NAJEMCA jest zobowiązany do zapłaty kary
umownej zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

§5. WYNAGRODZENIE, KAUCJA i inne opłaty
1. Wynagrodzenie łączne za najem Kampera wynosi ………zł netto,
2. Wynagrodzenie na poczet wynajmu Kampera jest płatne przez NAJEMCĘ przelewem
na rachunek bankowy MBanku o numerze: 25 1140 2004 0000 3202 7615 3965
3.

z tytułem przelewu: NAJEM KAMPERA od dnia …… do dnia ….., w terminie do 7 dni
przed datą rozpoczęcia NAJMU pojazdu, oraz opłatę serwisową w wysokości 250 zł
brutto płatną na miejscu gotówką.

4. Brak wpłaty w wyżej wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z NAJMU
Kampera, co oznacza, że opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
5. Podczas całego okresu NAJMU nie obowiązuje dobowy limit kilometrów.
6. Na poczet REZERWACJI NAJEMCA zobowiązany jest do wpłaty opłaty rezerwacyjnej
w wysokości 30% tj. ……… zł wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 przelewem na
rachunek bankowy w MBanku

o numerze: 25 1140 2004 0000 3202 7615 3965 z

tytułem przelewu: REZERWACJA KAMPERA od dnia ………. do dnia ……. , w terminie
do 3 dni od dnia dokonania rezerwacji, jeżeli do rozpoczęcia NAJMU pozostało więcej
niż 7 dni.
7. NAJEMCA jest zobowiązany do zapłaty pozostałych 70 % tj……… zł. wynagrodzenia
określonego w §5 ust. 1 najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem NAJMU.
8. NAJEMCA wpłaca WYNAJMUJĄCEMU kwotę 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych
00/100) tytułem KAUCJI na zabezpieczenie roszczeń i należności przysługujących
WYNAJMUJĄCEMU z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w
terminie i w sposób wskazany w Regulaminie Najmu, przelewem na rachunek
bankowy w MBank o numerze: 25 1140 2004 0000 3202 7615 3965 z tytułem przelewu:
KAUCJA ZA NAJEM KAMPERA od dnia ……. do dnia …….., w terminie do 7 dni przed
datą rozpoczęcia NAJMU pojazdu.

9. KAUCJA zostanie zwrócona w terminie do 7 dni po zakończeniu umowy NAJMU i
rozliczeniu ewentualnych kosztów i opłat.
§6. Wydanie przedmiotu NAJMU
1. Wydanie Kampera NAJEMCY nastąpi w godzinach pomiędzy 16.00 a 18.00 w dniu
rozpoczęcia wynajmu
2. Kamper zostanie oddany NAJEMCY sprawdzony i w pełni przygotowany do jazdy,
umyty i wysprzątany wewnątrz, a także zatankowany do pełna, z pełnym zbiornikiem
wody czystej. Wewnątrz Kampera udostępnione będą środki czystości niezbędne w
czasie podróży.
3. Z przekazania Kampera zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, który
zostanie podpisany przez NAJEMCĘ oraz pracownika wypożyczalni.
4. Pracownik

Wypożyczalni

przeprowadzi

dla

NAJEMCY

niezbędne

szkolenie

z

użytkowania Kampera w chwili jego przekazania.

§7. Zwrot Kampera po zakończeniu umowy NAJMU
1. Po zakończeniu czasu trwania umowy NAJMU Kamper zostanie zwrócony przez
NAJEMCĘ w godzinach między 08.00 a 10.00.
2. NAJEMCA zobowiązuje się do zwrócenia Kampera posprzątanego wewnątrz, z
opróżnionymi zbiornikami wody szarej oraz z opróżnioną i wypłukaną toaletą
chemiczną.
3. Podczas odbioru pojazdu pracownik Wypożyczalni sprawdzi stan techniczny oraz
wyposażenie Kampera oraz sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy.
4. NAJEMCA nie jest zobowiązany do umycia Kampera z zewnątrz. Usługa mycia
zewnętrznego jest wliczona w opłatę serwisową.

§8. KARY UMOWNE i odpowiedzialność NAJEMCY za szkody
1. Jeżeli Pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego,
innego zdarzenia NAJEMCA zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia
o tym fakcie WYNAJMUJĄCEGO, a następnie do postępowania zgodnie z warunkami
przewidzianymi

w

OWU,

treści

Regulaminu

Najmu

oraz

poleceniami

WYNAJMUJĄCEGO.
2. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za szkody w Kamperze, zgodnie z zapisami
Regulaminu Najmu oraz Umowy. Odpowiedzialność NAJEMCY obejmuje również
szkody wyrządzone w wyposażeniu Kampera.

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza NAJEMCY dotyczy szkód powstałych w czasie
trwania umowy najmu, choćby ich wykrycie nastąpiło po zwrocie Pojazdu.
4. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, winiety za granicą, opłaty za
autostrady,

mandaty

karne,

opłaty

dodatkowe

za

parkowanie

w

miejscu

niedozwolonym lub ponad wykupiony czas parkowania, itp., które zostały naliczone w
czasie dysponowania przez niego Kamperem, chyba że są one następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi WYNAJMUJĄCY.
5. Odpowiedzialność Najemcy (za wyjątkiem obowiązku zapłaty kar umownych)
jest ograniczona o kwoty wypłacone przez ubezpieczycieli, z tytułu ubezpieczeń
dotyczących odpowiednich zdarzeń losowych.
6. Najemca poniesie odpowiedzialność za szkody w Kamperze spowodowane z
własnej winy, niedbalstwa luz będące wynikiem nieprawidłowego użytkowania
przedmiotu najmu:
a) oddanie brudnego wewnątrz Kampera – 200 zł brutto,
b) oddanie nieopróżnionej i brudnej toalety chemicznej (nawet częściowo) –
250 zł brutto,
c) oddanie Kampera po umówionym terminie zwrotu pojazdu – 250 zł brutto
(za każdą rozpoczętą godzinę),
d) złamanie zakazu palenia w Kamperze – 400 zł brutto,
e) zgubienie lub zniszczenie kluczyków lub dokumentów – 2.000 zł brutto,
f)

inne naprawy wnętrza, karoserii lub braki wyposażenia – zgodnie z
kosztami naprawy i zakupu nowych elementów + dodatkowo 2.000 zł
brutto rekompensaty utraty korzyści z wynajmu, jeżeli Kamper nie będzie
zdawał się do kolejnego wynajmu.

§9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy najmu będą rozpatrywane w
Sądzie właściwym dla WYNAJMUJĄCEGO.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron. Przed podpisaniem umowa została odczytana, a jej warunki
zaakceptowane przez obie strony.
4. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

WYNAJMUJĄCY:

NAJEMCA/NAJEMCY:

________________________

________________________

________________________

