UMOWA NAJMU
SAMOCHODU CAMPINGOWEGO

zawarta dnia ___________ w Trzciance, pomiędzy:
ZMM EXPORT-IMPORT MARIUSZ KWIATKOWSKI
UL. GRUNWALDZKA 13
64-980 TRZCIANKA
Tel. 660-670-988
,a
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

legitymującym/ą się dowodem osobistym

_____________

Prawem jazdy __________

zwanego/zwaną dalej Użytkownikiem.
(Do podpisania umowy najmu niezbędne są dwa dokumenty potwierdzające tożsamość Użytkownika. W
przypadku osób prawnych z odpis KRS oraz upoważnienie osoby reprezentującej podmiot gospodarczy)
Strony ustaliły zgodnie, co następuje:

§1 PRZEDMIOT NAJMU

Przedmiotem niniejszej umowy jest najem przez Użytkownika od firmy ZMM EXPORT-IMPORT w celach
turystyczno-rekreacyjnych samochodu campingowego (zwanego dalej „Pojazdem”) :
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model ____________________________
o numerze rejestracyjnym ____________________________
w zamian za wynagrodzenie, na warunkach określonych poniżej.

§2 OKRES NAJMU POJAZDU

1. Firma ZMM EXPORT-IMPORT zobowiązuje się na podstawie niniejszej Umowy do oddania
Użytkownikowi w używanie Pojazdu określonego w §1 Umowy w okresie od dnia __________do dnia
_________ tj. ______dni.
2. Strony zgodnie oświadczają, iż wydanie Pojazdu nastąpi w dniu ______________ w Trzciance.
3. Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu użyczonego pojazdu do dnia _____________do godz. _______
4. Strony zgodnie potwierdzają, iż ewentualny wcześniejszy zwrot Pojazdu przez Użytkownika, przed
terminem określonym w ust. 3 powyżej, nie wpływa na wysokość wynagrodzenia przysługującego Firmie
ZMM EXPORT-IMPORT z tytułu najmu.

§3 KAUCJA

1. Strony ustalają, iż warunkiem wydania Pojazdu jest uiszczenie przez Użytkownika na rzecz Firmy ZMM
EXPORT-IMPORT kaucji w kwocie ___________ tytułem zabezpieczenia ewentualnych szkód, jakie
mogą powstać w trakcie eksploatacji Pojazdu przez Użytkownika.
2. Kaucja zostanie zwrócona Użytkownikowi w ciągu 5 dni na wskazane konto.
3. Firma ZMM EXPORT IMPORT pomniejszy zwracaną po czasie trwania najmu kaucję określoną w ust. 1
o następujące szkody:
- szkody powstałe na rzecz Firmy ZMM EXPORT-IMPORT na skutek nie objętych ubezpieczeniem
uszkodzeń i braków w wyposażeniu technicznym, dodatkowym oraz w części mieszkalnej Pojazdu na
podstawie wyceny sporządzonej przez Firma ZMM EXPORT-IMPORT, w szczególności w przypadku
uszkodzenia instalacji wodnej pojazdu podczas eksploatacji w temperaturach poniżej 0 stopni Celsjusza.
- Szkody powstałe na rzecz Firmy ZMM EXPORT-IMPORT na skutek utraty dochodu spowodowanej
koniecznością naprawy uszkodzonego przez Użytkownika Pojazdu, w przypadku, gdy naprawa taka trwać
będzie więcej niż 1 dzień. W takim przypadku ZMM EXPORT-IMPORT pomniejszy wysokość kaucji
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zwracanej Użytkownikowi o kwotę 200 PLN za każdy dzień naprawy.
- Inne wymienione w Ogólnych warunkach wynajmu ( Załącznik nr. 1 )
4. Powyższa kaucja zostanie ponadto pomniejszona przy jej zwrocie Użytkownikowi w przypadku :
- przekroczenia przez Użytkownika w czasie trwania najmu przebiegu Pojazdu ponad uśredniony przebieg
równy 350 km/dobę ( zgodnie z ilością pełnych dni najmu określoną w §2 ust. 1 ) – w wysokości 0,80 PLN
netto za każdy kilometr przejechany ponad wskazany powyżej uśredniony przebieg Pojazdu, chyba że
pojazd wynajęty był w opcji bez limitu kilometrów
-opóźnienia w zwrocie Pojazdu – w wysokości 50 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w
zwrocie liczoną od terminu zwrotu określonego w ust. 2 powyżej
-zwrot pojazdu w takim stanie jak odbiór w dniu wynajmu tzn. w środku czysty, posprzątany. Jeśli kamper
jest brudny firma ZMM ma prawo naliczyć stawkę 250zł kosztów sprzątania kampera.
-zwrot auta z pełnym zbiornikiem wody lub fekaliami- 250zł.

§4 WYNAGRODZENIE

1. Tytułem wynagrodzenia za używanie samochodu campingowego określonego w §1 Umowy
Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty kwoty __________________ złotych z opłatą serwisową (słownie
____________________________________________________ złotych 00/100).
2. Zapłata wskazanego powyżej wynagrodzenia nastąpi gotówką.

§4 ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Pojazdu wyłącznie w celach rekreacyjno-turystycznych. Tym
samym zabronione jest użytkowanie Pojazdu w jakichkolwiek innych celach.
2. Użytkownik zobowiązuje się do nie oddawania Pojazdu w czasie trwania najmu w dalszy podnajem
innym osobom. Ponadto Użytkownik nie może użytkować Pojazdu w następujących celach: udział w
imprezach samochodowych, testach samochodów, transportu ładunków innych, niż niezbędne dla celów
do jakich Pojazd został wynajęty; pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem, nawet jeśli nie
podlegają one karze pozbawienia wolności; do innych celów, które wykraczają poza postanowienia
umowy, a w szczególności do celów nie związanych z jazdą. Kierowanie pojazdem przez osobę inną niż
Użytkownik wymaga pisemnej zgody Firmy ZMM EXPORT-IMPORT.
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3. Użytkownik oświadcza, że znane mu są wszelkie zasady użytkowania Pojazdu, został przeszkolony
przez Firmę ZMM EXPORT-IMPORT w zakresie obsługi wszystkich urządzeń i zna konsekwencje ich
nieprzestrzegania,
4. Użytkownik oświadcza, iż wiadomym mu jest, iż w Pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia
papierosów. W przypadku naruszenia powyższego, Użytkownik obciążony zostanie kosztami wymiany
tapicerki w całym Pojeździe. ZŁAMANIE ZAKAZU PALENIA 2000 zł.

§5 INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY

Strony niniejszym potwierdzają, iż integralną częścią zawartej pomiędzy nimi Umowy są stanowiące
załączniki do niniejszej Umowy :
1. Ogólne warunki wynajmowania pojazdów przez MARIUSZ KWIATKOWSKI. ( Załącznik nr 1)
2. Protokół zdawczy– ZDJĘCIA ORAZ OGLĘDZINY ( Załącznik nr 2)

§6 POSTANOWIENIA RÓŻNE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy wymagają akceptacji obu Stron w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory związane z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy
rozpatrywał będzie Sąd w Poznaniu.
4. Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

___________________

___________________
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Mariusz Kwiatkowski

Użytkownik

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej również: RODO, Rozporządzenie), przesyłam
Państwu niniejsze informacje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest ZMM EXPORT-IMPORT, UL. GRUNWALDZKA 13, 64-980 TRZCIANKA, TEL 660670988, E MAIL ZMM@ONET.PL
Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy i wynikających z umowy, dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Celem przetwarzania przez firmę danych osobowych otrzymanych od Państwa jest wyłącznie świadczenie usług doradztwa i sporządzania bieżącej dokumentacji.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług objętych umową (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
Podstawą prawną do przetwarzania danych jest realizacja umowy (art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO), realizacji
obowiązków prawnych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych (art. 6 ust 1 pkt c RODO) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora,
tj. dochodzenia roszczeń oraz realizacji działań marketingowych (art. 6 ust 1 pkt f RODO).
Firma nie będzie przekazywać otrzymanych od Pani/ Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.
Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami rozliczeniowo podatkowymi).
W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być urzędy państwowe, firmy kurierskie, usługi informatyczne, biura rachunkowe i podmioty pośredniczące
działające na rzecz Państwa lub na zlecenie administratora.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym w celach
marketingowych, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Firma nie przetwarza danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie prowadzi profilowania, o którym mowa w
art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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