
 

 

 

Umowa rezerwacji/najmu* samochodu kempingowego 

 

Zawarta w dniu ……………….. pomiędzy Piotr Suchodolski, prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą Protech Piotr Suchodolski, z siedzibą w Gdańsku, 80-282 Gdańsk, ul. Dolne Migowo 15s ,  

NIP 5832486895  , zwanego dalej Wynajmującym, a 

 

: ……………………..…………………………. (nr tel. ………………….) zamieszkałym w 

……………………………………………………..………………..……………………….., legitymująca się dowodem 

osobistym seria/nr…………………………wydanym przez ……………………………………….. zwanego dalej 

Najemcą. 

§1 

 

1.Wynajmujący rezerwuje/oddaje Najemcy w najem samochód marki Ford Transit Benimar Tessoro 

………. z 2021 r. o nr rejestracyjnym ………………...wraz z wyposażeniem zgodnym z protokołem 

zdawczo-odbiorczym, na czas określony od dnia …………...… r, godz... do dnia ……….…. r., godz. ….  

2. Czas trwania umowy może być wydłużony za zgodą Wynajmującego. 

Zgoda ta nie wymaga formy pisemnej. 

3. Najemca zwróci pojazd Wynajmującemu niezwłocznie po upływie czasu 

trwania umowy. Niedotrzymanie terminu zwrotu zobowiązuje Najemcę do 

zapłaty odszkodowania określonego w ogólnych warunkach wynajmu. 

4. W przypadku braku kontaktu z Najemcą po terminie zwrócenia pojazdu, 

Wynajmujący niezwłocznie powiadamia o zaistniałym fakcie organy ścigania. 

 

§2 

 

Wynajmującemu z tytułu najmu przysługuje wynagrodzenie w wysokości: ………………… Brutto, 

stanowiące iloczyn liczby dni – ………... i stawki dziennej ………… zł Brutto.  

 

§3 

1. W celu potwierdzenia rezerwacji Najemca wpłaca na rachunek wynajmującego zadatek w 

wysokości …………. zł, do dnia ……..…….. r. Najemca zobowiązany jest do uzupełnienia zadatku do 

wysokości 50% całkowitej kwoty najmu tj. wpłaty ……….. zł do dnia ……….….., pozostałą część opłaty 



 

 

za najem Najemca zobowiązany jest do wpłaty najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem okresu najmu, 

chyba że uzgodniono z wynajmującym inaczej.  

2.W przypadku braku wpłaty zadatku w terminach określonych powyżej umowa rezerwacji uważana 

jest za nieważną, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.  

 

§4 

 

 Najemca tytułem realizacji umowy wpłaca Wynajmującemu kaucję w wysokości 5 000 zł.  

 

§5 

 

Najemca oświadcza, że ww. osoby posiadają uprawnienia do prowadzenia samochodu. Dokumenty 

potwierdzający powyższe uprawnienia wraz z kopią Najemca okazuje Wynajmującemu.  

 

§6 

 Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy najmu w każdej chwili, jeśli na skutek 

uszkodzenia wynajmowanego pojazdu lub innych ważnych i niemożliwych do przewidzenia przyczyn 

jego bezpieczne użytkowanie nie będzie możliwe. Wynajmujący w miarę możliwości zaproponuje 

najemcy inny pojazd lub zwróci najemcy koszty otrzymanej kaucji, zadatku i wynagrodzenia za najem. 

Najemca z tytułu odstąpienia od umowy przez wynajmującego nie należy się żadne dodatkowe 

odszkodowanie.  

§7 

 

Pozostałem warunki najmu zostały zawarte w Regulaminie stanowią one integralną część umowy, a 

najemca potwierdza, że się z nimi zapoznał i akceptuje.  

 

§8 

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§9 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  



 

 

§10 

Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez miejscowo 

właściwy dla siedziby wynajmującego sąd.  

 

§11 

 Załączniki do niniejszej umowy:  

1) Regulamin  

2) Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu.  

3) Kopia ostatniego zapłaconego rachunku (telefon, woda, energia el., gaz itp.) z adresem Najemcy  

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

 

Wynajmujący                                                                                                                                              Najemca  

 

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

* umowa rezerwacyjna staje się umową najmu z chwilą zapłaty przez najemcę całości kwoty najmu 

oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu. 

 

 


