Umowa wynajmu przyczepy campingowej

W dniu ............................................ roku w Tumianach pomiędzy :

Camping Tumiany S.C. Tumiany 1A, 11-010 Barczewo, NIP 7392619777 TEL: 602757481
zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym,
a
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………..
Adres

……………………………………………………………………

Nr telefonu i adres e-mail…………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Najemcą,
zostaje zawarta umowa o następującej treści:

1. Wynajmujący oddaje Najemcy za wynagrodzeniem na czas określony w umowie w najem przyczepę
campingową marki ………………………………………. wraz z wyposażeniem dodatkowym
określonym w protokole zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem przyczepy campingowej, która jest w prawidłowym
stanie technicznym, posiada aktualne badania techniczne, wymagane ubezpieczenia (polisę OC, AC).

3. Najemcę obowiązują Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC, AC procedury postępowania w przypadku
powstania szkody objętej ubezpieczeniem.

4. Najemca oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym i wizualnym przyczepy campingowej i nie
wnosi, co do tego żadnych zastrzeżeń.

5. Najemca oświadcza, iż on oraz osoby przez niego wskazane posiadają wymagane uprawnienia do
kierowania samochodem wraz z przyczepą, na co okazuje przy podpisaniu niniejszej umowy do wglądu
oryginał oraz załącza kserokopię dwóch aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem (w tym
jednym z nich jest prawo jazdy).

6. Kopia dokumentów potwierdzających tożsamość oraz uprawnienia najemcy są przechowywane przez
Wynajmującego w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy. Cel i zakres przetwarzania w/w
dokumentów wskazany jest w załączniku nr 2 „klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych najemcy przyczepy”

7. Niniejsza

umowa

zostaje

zawarta

na

okres

od

dnia

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

godziny....................... do dnia ........................................... do godziny...........................
7.1 Po upływie terminu określonego w punkcie 7. Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu
przedmiotu najmu opisanego w punkcie 1.

od

7.2 Najemca zwraca przyczepę w określonym terminie i nie ma możliwości przedłużenia umowy najmu bez
zgody Wynajmującego.
7.3 W przypadku, gdy Najemca nie zwróci przedmiotu najmu w wyznaczonym terminie, zobowiązany
będzie do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w cenniku.
7.4 Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 5 godzin po terminie wskazanym w Umowie Najmu i nie
skontaktuje się z Wynajmującym, spowoduje to całkowitą utratę kaucji.
7.5 Najemca zostaje obciążony dodatkowymi kosztami:

a) oddanie pojazdu z nieopróżnionym WC – 200zł.
b) oddanie nieposprzątanego pojazdu - 150 zł.
c) nieumycie pojazdu z zewnątrz - 150 zł.
d) zgubienie kluczyków - 1500 zł.
e) ubrudzenie tapicerki - 100-500 zł.
8. Czynsz najmu wynosi................(słownie:…………………………………………….…………..) za każdą
rozpoczętą dobę najmu przyczepy. Przez dobę rozumie się kolejne 24 godziny po wydaniu przyczepy
Najemcy.
8.1 Łączny czynsz przysługujący Wynajmującemu z tytułu niniejszej umowy wynosi ............ zł (słownie:
………………………………....).
8.2 Czynsz jest płatny przez Najemcę w całości z góry, najpóźniej do chwili przekazania przyczepy
campingowej przez Wynajmującego.

9. Po wstępnej rezerwacji Najemca zobowiązany jest wpłacić w ciągu 3 dni od daty wstępnej rezerwacji,
zadatek w wysokości 40% tj. ……………………………. zł.
Nr konta do wpłaty: 07 2030 0045 1110 0000 0043 9680

10. Tytułem kaucji na poczet zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy Najemca wpłaca
Wynajmującemu kwotę 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)- gotówką, nie później
niż w dniu przekazania przyczepy campingowej przez Wynajmującego.

11. Najemcę obowiązuje również - opłata serwisowa 200 PLN (szkolenie, pełna butla z gazem, chemia do
toalety) gotówką, nie później niż w dniu przekazania przyczepy campingowej przez Wynajmującego.

12. Osobą uprawnioną do kierowania pojazdem jest wyłącznie Najemca lub inna osoba wskazana w
umowie, na którą Wynajmujący wyraził zgodę i która posiada stosowne uprawnienia do kierowania
samochodem wraz z przyczepą.

13. Wynajmujący wyraża zgodę na prowadzenie samochodu campingowego przez:
........................................................................................................................................
Imię Nazwisko, tel. kontaktowy

........................................................................................................................................
Imię Nazwisko, tel. kontaktowy

.......................................................................................................................................
Imię Nazwisko, tel. kontaktowy

14.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy

15.

Kodeksu Cywilnego.
Spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd

16.

miejscowo właściwy dla siedziby Wynajmującego.
Integralną część niniejszej umowy stanowią:

17.

a. kopia prawa jazdy Najemcy lub innej osoby wskazanej w umowie,
b. kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem Najemcy lub innej osoby wskazanej w umowie, lub innej
osoby wskazanej w umowie.

c. Klauzula RODO (załącznik nr 1)
18.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Oświadczam, iż:



zapoznałam/-em się z treścią umowy wynajmu i powyższe zapisy akceptuję

zapoznałam/-em się z warunkami wynajmu przyczepy kampingowej dostępnej na stronie
www.mobilne-mazury.pl


zapoznałam/-em się i nie wnoszę zastrzeżeń zapisów protokołu zdawczo-odbiorczego

Data i czytelny podpis Wynajmującego
…………………………………………….

Data i czytelny podpis Najemcy
….……………………………………

Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Camping Tumiany S.C. Tumiany 1A, 11-010
Barczewo tel. 602 757 481.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług najmu sprzętu będące w posiadaniu
Administratora i stanowiący jego własność - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji przedmiotu umowy a po
jej zakończeniu zostaną usunięte.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
realizacji usługi/umowy.

.………………………………………
PODPIS

