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UMOWA WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO z dnia …………………… 

(dalej Umowa) zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem a osobą fizyczną: 

a

589-201-32-61 222046266

NIP REGON PESEL seria i nr dowodu osobistego

adres korespondencyjny

VERDE Group s.c. Paweł i Stanisław Krzemińscy

nazwa przedsiębiorstwa

83-330 Żukowo, ul. Kościerska 9

adres siedziby

80-299 Gdańsk, ul. Flory 25

adres biura

imię i nazwisko

adres zamelodwania

numer prawa jazdy

zwanym/ą dalej Najemcą.

reprezentant

zwane dalej Wynajmującycm
 

Dane kontaktowe: Wynajmujący: telefony: +48 692 673 074, +48 696 452 992, adres e-mail: verde.kampery@gmail.com; 

 Najemca: telefon: ………………………….., adres e-mail: ………………………….. . 

 

1. Przedmiotem Umowy jest oddanie przez Wynajmującego Najemcy do używania samochodu kempingowego: 

marka i model

nr rejestracyjny

nr nadwozia (VIN)

rok produkcji

zgodny ze specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy

 
na okres: od …………………. (godz. 14

00
) do ………………….  (godz. 11

00
), 

za Opłatą Całkowitą w kwocie: ……………… zł brutto w tym ………………… zł podatku VAT (23%). 

2. Wysokość Opłaty Całkowitej wynika z następujących składników:  cena wynajmu - …………………. zł brutto/doba, …….. dób, 

 opłata serwisowa/przygotowanie pojazdu - …………………. zł brutto, 

 opłata za Opcje Dodatkowe - …………………. zł brutto, 

 rabat - …………………. %.  

3. Zadatek: …………………. zł brutto - szczegóły w OWW (zał. 1). Do zapłaty w dniu podpisania umowy: …………………. zł brutto. 

4. Kaucja zwrotna: 4000,00 zł - szczegóły w OWW (zał. 1). 

5. Limit kilometrów: bez limitu. 

6. Miejsce wydania Pojazdu Najemcy:  80-299 Gdańsk, ul. Wodnika 79 - parking przy sklepie Selgros. 

7. Miejsce zwrotu Pojazdu przez Najemcę:  80-299 Gdańsk, ul. Wodnika 79 - parking przy sklepie Selgros. 

8. Najemca jest osobą uprawnioną do kierowania pojazdem. 

9. Wynajmujący wyraża zgodę na prowadzenie pojazdu również przez: 

 ………………………………….., PESEL: …………………………..,, Seria i numer dowodu os.: …………………………..,  Numer prawa jazdy: ………………………….. 

10. Najemca decyduje się na następujące Opcje Dodatkowe:  

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

11. Opłata Całkowita jest płatna przez Najemcę w całości z góry, najpóźniej w dniu wydania pojazdu. Wynajmujący wyda Najemcy pojazd 

jedynie w przypadku, gdy Najemca zapłaci w całości Opłatę Całkowitą oraz Kaucję na rzecz Wynajmującego zgodnie z OWW (zał. 1). 

12. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:  

1. OWW – Ogólne Warunki Wynajmu. 

2. Protokół Zdawczo Odbiorczy.  

3. Cennik Opłat Karnych. 

4. Specyfikacja Pojazdu. 

5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 
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 Wynajmujący     Najemca 


