
Umowa wynajmu przyczepy campingowej oraz sprzętu turystycznego

Zawarta w dniu ……………….......................…….. roku pomiędzy Firmą “PIERROTT” z siedzibą w Markach ul Odrowąża 8, 

(tel. 227812920, 602-55-84-01) reprezentowaną przez Zbigniewa Florkiewicz – zwanym dalej Wynajmującym, 

a Panią/Panem/Firmą;

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..

zwaną/zwanym dalej Najemcą

§ 1

Przedmiotem umowy jest wynajem (przekazanie do odpłatnego użytkowania) przyczepy campingowej

  ………………………………………..………………………………………..…………………..........……………………..

  

Nazwa:

………………………………………..………………………………………..…………………..........……………………..

 

model:

………………………………………..………………………………………..…………………..........……………………..

  

nr rejestracyjny:

………………………………………..………………………………………..…………………..........……………………..nr nadwozia:

Przedmiotem umowy jest ponadto wynajem (przekazanie do odpłatnego korzystania) następującego sprzętu 

turystycznego:

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..……………

§ 2

1. Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem przyczepy campingowej i sprzętu turystycznego opisanych

w § 1 oraz może nimi swobodnie i bez żadnych ograniczeń rozporządzać.

2. Najemca oświadcza, że otrzymuje przyczepę campingową sprawną technicznie, bez uszkodzeń nadwozia

i wnętrza pojazdu, ze sprawnymi wszystkimi urządzeniami i zamkami. Najemca zobowiązuje się do zwrotu

przyczepy w takim samym stanie technicznym, pod rygorem odpowiedzialności z tego tytułu i pokrycia przez

Najemcę kosztów szkód i uszkodzeń. Zastrzeżenia Najemcy co do stanu technicznego wyrażane

są w tej umowie, przed przekazaniem przyczepy.

3. Uwagi i zastrzeżenia Najemcy do stanu technicznego wypożyczanej przyczepy campingowej i sprzętu tury-

stycznego:

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

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

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

4. Załącznikiem do niniejszej umowy jest „Protokół kontroli przyczepy campingowej, kontroli wyposażenia do-

datkowego oraz sprzętu turystycznego”, sporządzony przed wypożyczeniem przedmiotu najmu oraz po jego

zwrocie. Najemca ma prawo wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do tego dokumentu, przed jego podpisaniem.

5. Najemca oświadcza , że przyczepa jest czysta i zostanie zwrócona w takim samym stanie czystości, w prze-

ciwnym razie koszty sprzątania (80 pln) zostaną potrącone z kaucji. Wynajmujący zastrzega sobie wyłączne

prawo oceny czystości przyczepy campingowej przy jej odbiorze.

6. Najemca oświadcza, że został poinstruowany i przeszkolony w zakresie obsługi przedmiotu najmu i jego

wyposażenia. Nie wnosi w tym zakresie dodatkowych uwag i zastrzeżeń.
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7. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami do kierowania zestawem

z przyczepą campingową oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

§ 3

1. Najemca zobowiązuje się korzystać z przyczepy campingowej oraz sprzętu turystycznego zgodnie z ich prze-

znaczeniem i właściwościami oraz przestrzegać instrukcji ich użytkowania.

2. Najemca nie może dokonywać w przyczepie campingowej oraz sprzęcie turystycznym żadnych zmian i przeróbek.

§ 4

1. Przyczepa campingowa oraz sprzęt turystyczny, o których mowa wyżej, wynajmuje się od dnia ……………………… r. 

do dnia ……………………… r., godzina zwrotu …………………… Najemca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu najmu 

do upływu tego terminu, pod rygorem kary określonej w „Ogólnych warunkach wynajmu przyczepy kempingo-

wej (50 zł za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia).

 2.  ……………………………………………………………………………………..............................................…..

 

Miejsce odbioru przedmiotu najmu:

3.  ……………………………………………………………………………………..............................................…..Miejsce zwrotu przedmiotu najmu:

4. Najemca nie ma możliwości przedłużenia terminu wynajmu bez wyraźnej zgody Wynajmującego

§ 5

1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie brutto Wynajmującego wynosi:

 …………………………………przyczepa kempingowa: zł

…………………………………sprzęt turystyczny: zł

 …………………………………środki chemiczne do toalety: zł

 …………………………………transport pod wskazany adres zł

 …………………………………z innych tytułów: zł

RAZEM WYNAGRODZENIE …………………………………zł

KAUCJA …………………………………zł

RAZEM DO ZAPŁATY …………………………………zł

Najemca zobowiązany jest wpłacić 

……………………………zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………… zł) 

tytułem kaucji, na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego. W przypadku gdyby kaucja nie po-

krywała wysokości szkód i roszczeń Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się do pokrycia ich w pełnej wyso-

kości w terminie do 14 dni od dnia zwrotu przedmiotu najmu. 

Strony ustalają wartość Przyczepy na kwotę  

……………………………zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………… zł).  

Kaucja jest zwracana w ciągu dwóch dni od dnia zwrotu przyczepy. Umowa jest potwierdzeniem otrzymania kaucji.

2. Wynagrodzenie oraz kaucja muszą być wpłacone najpóźniej w dniu przekazania przyczepy i sprzętu turystyczne-

go, przed ich przekazaniem.

§ 6

Wraz z przyczepą campingową Wynajmujący przekazuje na czas trwania umowy Najemcy: 1 kluczyk do zamków 

przyczepy, dowód rejestracyjny przyczepy, polisę ubezpieczeniową.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory będą 

rozstrzygane przez Sąd Cywilny w Warszawie.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

Właściciel Najemca
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