
                                                     

   

UMOWA NAJMU POJAZDU (KAMPERA)

nr 1

zawarta w dniu ………..………….….. roku w Szczecinie pomiędzy:

Łukaszem Wechmann (LWCAMP)
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
LWPRO Łukasz Wechmann
z  siedzibą  w  Szczecinie,  kod  pocztowy  70-396,  przy  ul.  Jacka  Soplicy  nr  4a,  na  podstawie
wpisu  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,  posiadającym  NIP
5971449314, posiadającym REGON 361219760
e-mail: wynajem@lwcamp.pl
www.lwcamp.pl
działający w imieniu własnym 
zwanym w dalszej treści Umowy LWCAMP

a

Imięę  i nazwisko ………………………………………………..…...

 PESEL ………………………………………………………....…..... 

Adres zamieszkania ……………………………………………..….

NIP ………………………………………………………………...….

tel. ……………………………………………………………..…..….

e-mail: ……………………………………………………………..….

legitymującym się prawem jazdy nr …………… kat. ………..….

działający w imieniu własnym
zwanym w dalszej treści Umowy Najemcą
zwanymi dalej łącznie Stronami lub pojedynczo Stroną
o następującej treści

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem  niniejszej  Umowy  (zwanej  dalej  „Umową”)  jest  najem  pojazdu  -  samochodu

campingowego marki  Fiat Ducato Dethleffs,  model  Puls o numerze rejestracyjnym ZS 593PG , nr
nadwozia ZFA25000002S80335  wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w Protokole Zdawczo
– Odbiorczym  (zwanym  dalej  „Protokołem”) na  czas  oznaczony  za wynagrodzeniem  naliczonym
zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  Umowy.  Przedmiot  umowy opisany  w zdaniu  poprzedzającym
zwany będzie dalej “Pojazdem” lub „Przedmiotem najmu”.

2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią Ogólne Warunki Najmu (zwane dalej „OWN”) i stanowiące

Załącznik nr 1 do Umowy.

3. Wydanie oraz zwrot Pojazdu następuje w oparciu o Protokół, którego wzór stanowi  Załącznik nr 2 do

Umowy. W treści Protokołu Strony opisują stan Pojazdu w momencie jego wydania Najemcy oraz zwrotu
przez Najemcę, po dokonaniu oględzin Pojazdu. Protokół stanowi podstawęę  do porównania stanu
Pojazdu w chwili jego zwrotu przez Najemcę, do stanu Pojazdu w chwili jego wydania Najemcy przez
LWCAMP.
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4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, którym objęty jest Pojazd w czasie trwania niniejszej Umowy (zwane

dalej „OWU”) stanowią Załącznik Nr 3 do Umowy, a przewidziane w nich procedury postepowania na
wypadek szkody obowiązują Najemcę i Najemca zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

5. Czas trwania Umowy określa § 3 Umowy, a należne LWCAMP wynagrodzenie określone zostało w § 4

§ 2. Oświadczenia Stron umowy

1. LWCAMP oświadcza, że jest właścicielem Pojazdu będącego przedmiotem niniejszej Umowy. Pojazd

posiada: aktualną i  wa ż n ą  polisęę  u b e zp i e c z e n i a  o d p o w i e d z i a l n o ś c i  c yw i l n e j  OC, AC,
Assistance (zwane dalej „Ubezpieczeniem”), a nadto ważne badania techniczne i jest dopuszczony do
ruchu.

2. LWCAMP oświadcza, iż nie ma żadnych przeszkód formalno-prawnych do zawarcia niniejszej Umowy,

w szczególności nie ciążą na prawie opisanym w ust. 1 powyżej żadne roszczenia osób trzecich a także,
że  prawo to  jest  wolne  od zajęć  egzekucyjnych  i  do dnia dzisiejszego  nie  zawierał  żadnych umów
zobowiązujących,  jak  i rozporządzających,  z  których  wynikałyby  roszczenia  i  prawa  obdarzone
pierwszeństwem względem Umowy, bądź które czyniłyby zawieraną Umowę bezskuteczną.

3. Najemca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny Pojazdu, nie wnosi co do niego żadnych uwag i

zastrzeżeń oraz został pouczony o sposobie jego eksploatacji.

4. Najemca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane i zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami

uprawnienia  do  kierowania  Pojazdem. Kserokopie  dokumentów  potwierdzających  te  uprawnienia
stanowią załącznik do niniejszej Umowy. Przedmiotowe dokumenty szczegółowo określają OWN.

5. Najemca wyraża zgodęę  na wystawienie faktury VAT bez wymogu złożenia p o d p i s u ,  a  n a d t o

n a  p r z e s ł a n i e  p r z e d m i o t o w e j  f a k t u r y  d r o g ą  e l e k t r o n i c z n ą  n a
a d r e s  e - m a i l  N a j e m c y  w s k a z a n y  w  k o m p a r y c j i  U m o w y .

6. N a j e m c a  o ś w i a d c z a  r ó w n i e ż ,  ż e  z apoznał  się z  Polityką prywatności  stanowiącą

realizację obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w
przepisie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (zwanego  dalej
RODO, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), dostępną na stronie internetowej LWCAMP pod
adresem www.lwcamp.pl w zakładce Polityka prywatności, a także dostępnej w siedzibie LWCAMP.

§ 3. Czas trwania umowy

1. LWCAMP oddaje Najemcy w najem Pojazd opisany w niniejszej  Umowie na czas oznaczony  od dnia

…………… do dnia ………….r. tj. na ……. dni., przy czym odbiór Pojazdu przez Najemcę nastąpi o godz. 14:00,
a zwrot Pojazdu nastąpi o godz. 10:00

2. Czas trwania Umowy / najmu może być przedłużony jedynie za wyraźną zgodą LWCAMP wyrażoną co

najmniej  w  postaci  korespondencji  elektronicznej  (wiadomość  e-mail)  po uprzednim otrzymaniu  propozycji
przedłużenia Umowy / najmu od Najemcy co najmniej w postaci korespondencji elektronicznej (wiadomość e-mail)
przesłanej  na adres  LWCAMP.  W  przypadku  braku  możliwości  przesłania  oświadczenia  LWCAMP  za
pośrednictwem korespondencji elektronicznej (wiadomość e-mail), zgoda LWCAMP na przedłużenie Umowy /
najmu  może  być wyrażona  również  telefonicznie  z  jednoczesnym  jej  potwierdzeniem  wiadomością  SMS
wysłaną z numeru telefonicznego LWCAMP na numer telefoniczny Najemcy (dane wskazane w komparycji
Umowy) pod warunkiem uprzedniego wpływu  na adres e-mail  LWCAMP wniosku o przedłużenie  Umowy
/najmu Pojazdu. Najemca zgłosi wolę przedłużenia czasu trwania Umowy / najmu nie później niż 48 h przed
ustaloną  datą  i  godziną  zdania  Pojazdu.  Po  upływie  okresu  wskazanego  w  zdaniu  poprzedzającym,
przedłużenie staje się niemożliwe. 

3. Po upływie czasu trwania Umowy Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić LWCAMP Pojazd w

stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, w stosunku do chwili objęcia go w najem, zgodnie z treścią
Protokołu. W przypadku braku zwrotu Pojazdu, pomimo upływu czasu trwania Umowy, Najemca uiści karę
umowną, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 10 Umowy. 

§ 4. Wynagrodzenie i inne opłaty



                                                     

   

1. Najemca dokonuje wstępnej rezerwacji drogą elektroniczną lub drogą telefoniczną zgodnie z informacjami

dostępnymi na stronie internetowej LWCAMP pod adresem www.lwcampl.pl.

2. Najemca  zapłaci  LWCAMP  wynagrodzenie  za  korzystanie  z  Pojazdu  w  kwocie  ………….zł  netto

powiększone o podatek VAT w stawce 23 %, co daje kwotę brutto ………..zł za każdą rozpoczętą dobęę  najmu
Pojazdu. Przez dobęę  rozumie sięę  kolejne 24 (dwadzieścia cztery) godziny po wydaniu Pojazdu Najemcy. 

3. Wynagrodzenie przysługujące LWCAMP na mocy postanowień Umowy i przy uwzględnieniu czasu jej

trwania, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy wynosi razem  ………… zł, w tym ………. zł tytułem podatku
VAT.

4. Niezależnie od obowiązku zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, Najemca zapłaci

LWCAMP jednorazową opłatę serwisową wynoszącą 300 zł brutto. Opłata serwisowa pobierana jest tytułem
opłat za jedną, pełną butlę gazu, kostki toaletowe, dedykowany papier toaletowy, pełen zbiornik wody oraz
instruktaż wstępny. 

5. Tytułem  zabezpieczenia  ewentualnych  roszczeń  LWCAMP  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego

wykonania Umowy przez Najemcę, a także na pokrycie roszczeń związanych z zakończeniem przez Strony
Umowy, Najemca ustanawia zabezpieczenie w postaci kaucji pieniężnej w wysokości 5000 zł.  

6. Wynagrodzenie należne LWCAMP płatne jest przez Najemcę w następujący sposób:

a) wpłata opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% wartości najmu  brutto, w terminie 3 dni od daty

rezerwacji. Data zapłaty jest datą wpływu środków na rachunek bankowy LWCAMP. 

b) pozostała  część  pełnej  kwoty  wynagrodzenia  tytułem opłaty  zasadniczej  nie  później  niż  14 dni  przed

umownym terminem wydania Pojazdu.

7. W ciągu 7 dni liczonych od momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia opłaty rezerwacyjnej, Najemca

wypełnia i przesyła LWCAMP drogą elektroniczną (e-mail) niezbędne dokumenty wskazane w OWN.

8. Wszelkie wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy LWCAMP o numerze  46 1140 2004 0000 3802

8153 7278  z dopiskiem Najem KAMPERA od dnia ……………. r. do dnia ……….r.

9. W przypadku braku wpływu środków na konto wykazane w § 4 ust. 8 Umowy, w terminie wskazanym § 4

ust. 6 lit. b Umowy, Strony zgodnie przyjmują, że Najemca zrezygnował z najmu Pojazdu, a uiszczona przez
Najemcę opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

10. Kaucja podlega zwrotowi Najemcy w kwocie nominalnej, o  ile nie zachodzą okoliczności uzasadniające

zatrzymanie kaucji w całości lub w części przez LWCAMP. Szczegóły zwrotu kaucji określają OWN. 

11. W  przypadku,  gdy  wysokość  kaucji  nie  wystarczy  na  pokrycie  kosztów  szkody  komunikacyjnej  lub

niekomunikacyjnej  spowodowanej przez Najemcę lub przy udziale Najemcy, Najemca jest zobowiązany do
zapłaty różnicy według zasad odpowiedzialności określonych w § 7 Umowy. W przypadku uzyskania przez
LWCAMP odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia OC obejmującego Pojazd, LWCAMP zwróci Najemcy
kaucję wraz z ewentualną dopłatą do kaucji. W przypadku, gdy uzyskane przez LWCAMP odszkodowanie nie
pokrywa w całości szkody p o n i e s i o n e j  p r z e z  L W C A M P ,  k wota, która podlega zwrotowi Najemcy
ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

12. W przypadku zwrotu Pojazdu LWCAMP po terminie, o którym mowa w § 3 Umowy, Najemca

zobowiązany  jest  do uiszczenia  LWCAMP kary umownej  w wysokości 100 zł  brutto  za  każdą rozpoczętą
godzinęę  opóźnienia.

13. W przypadku, gdy  Najemca nie zwróci  Pojazdu w ciągu 6 godzin po upływie  terminu zwrotu Pojazdu

wskazanego  w  Umowie  i  nie podejmie  kontaktu  z  LWCAMP  celem  wskazania  wiarygodnej  przyczyny
opóźnienia i jednocześnie terminu / godziny zwrotu Pojazdu, LWCAMP niezwłocznie  poinformuje właściwe
organy ścigania o podejrzeniu popełnienia czynu kradzieży, co  spowoduje całkowitą  utratęę  kaucji  i  dalsze
ewentualne konsekwencje finansowe lub prawne. Nie dotyczy to przypadków, gdy wskazany powyżej okres
czasu  na  przekazanie  informacji  LWCAMP nie  jest  możliwy  do  zachowania  ze  względu  na  okoliczności
całkowicie niezawinione i całkowicie niezależne od Najemcy. 
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14. Najemca  zwróci  Pojazd  LWCAMP  w  stanie  nieuszkodzonym  oraz  uprzątnięty.  W  przypadku zwrotu

Pojazdu  bez  uprzedniego  dokładnego  sprzątnięcia  pojazdu,  LWCAMP obciąży  Najemcę karą  umowną  w
wysokości 300 zł brutto.

15. Najemca zwróci Pojazd LWCAMP wraz z pełnym zbiornikiem paliwa oraz pełnym zbiornikiem Ad Blue.

Zaniechanie realizacji  obowiązku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym skutkować będzie obciążeniem
Najemcy kosztami zakupu paliwa oraz kosztami zakupu Ad Blue aż do uzupełnienia zbiornika paliwa oraz
zbiornika Ad Blue.

16. Obowiązki  Najemcy  w  przypadku  uszkodzenia  Pojazdu,  spowodowania  /  uczestniczenia  w  wypadku

drogowym  lub  kolizji drogowej,  spowodowania  szkody  osobom  trzecim  w  związku  z  ruchem  Pojazdu,
szczegółowo określa § 6 Umowy.

17. Najemca ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszystkie opłaty administracyjne,  opłaty postojowe,

parkingowe, mandaty karne, opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania, opłaty za poruszanie się
drogami, opłaty autostradowe lub inne, którymi zostanie obciążony w związku z korzystaniem z Pojazdu. 

§ 5. Obowiązki Najemcy

1. Najemca jest zobowiązany do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celach

rekreacyjno-turystycznych,  z  zachowaniem  zasad  jego  prawidłowej eksploatacji,  przestrzegania  instrukcji
użytkownika oraz procedur postepowania na wypadek szkody przewidzianych w OWU.

2. Najemca  zobowiązany  jest  do  terminowego  zwrotu  Pojazdu  oraz  zapłaty należnego  LWCAMP

wynagrodzenia zgodnie z Umową.

3. Najemca  zobowiązuje  sięę  do  bezwzględnego  przestrzegania  zakazu  palenia  tytoniu  oraz  palenia  e-

papierosów lub jakichkolwiek innych substancji w całym Pojeździe oraz zakazu przewożenia w nim zwierząt,
pod  rygorem  zapłaty  kary  umownej  w  kwocie  1000 zł  Niezależnie  od  obowiązku  zapłaty  kary  umownej,
LWCAMP obciąży Najemcę wszelkimi kosztami  czyszczenia  /  odświeżania  Pojazdu powstałymi  na skutek
naruszenia przedmiotowego zakazu.

4. Najemca może poruszać się Pojazdem wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej, za wyjątkiem

przypadków,  gdy  LWCAMP  udzieli  wyraźnej  pisemnej  zgody  na  poruszanie  się  Pojazdem  także  poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 Umowy.

5. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian i przeróbek w pojeździe. 

6. Najemca  zobowiązuje  sięę  do  zachowania  szczególnej  ostrożności  przy  przejazdach  w  miejscach  o

ograniczonej  wysokości  ze  względu  na  wysokość  pojazdu  wynoszącą  3,2  m  oraz do  nieprzekraczania
prędkości 120 km/h (zalecana prędkość do 100 km/h). 

7. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów pojazdu z kompletem kluczy przez cały

czas trwania umowy i powinien stosować sięę  do zasady rzetelności w ich zabezpieczeniu przed kradzieżą lub
zgubieniem.

8. Najemca nie jest uprawniony do podnajmowania ani użyczania pojazdu jakimkolwiek osobom.

9. Najemca nie jest uprawniony do udostępniania kluczyków i dokumentów dot. Pojazdu osobom trzecim.

§ 6. Obowiązki Najemcy na wypadek zdarzenia szkodowego w związku z ruchem Pojazdu

1. W  przypadku,  gdy  Pojazd  został  skradziony  lub  uszkodzony  w  wyniku  kolizji  drogowej,  wypadku

drogowego,  jakiegokolwiek  innego zdarzenia, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego,
powiadomienia  o zdarzeniu  LWCAMP,  a  następnie  do  postępowania  zgodnie  z  warunkami  i  wymogami
przewidzianymi w OWU oraz poleceniami LWCAMP.

2. W przypadku uczestniczenia Pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym lub kradzieży Pojazdu

lub włamania do Pojazdu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie wezwać i zawiadomić Policję i oczekiwać
na przybycie Policji na miejsce zdarzenia. 

3. Najemca ma bezwzględny obowiązek niezwłocznie wysłać LWCAMP kopie dokumentów otrzymanych od

Policji lub innych służb potwierdzające fakt zgłoszenia kradzieży lub uszkodzenia Pojazdu

4. W przypadku uczestniczenia Pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym lub jakimkolwiek innym

zdarzeniu wywołującym szkodęę  w Pojeździe, Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia Pojazdu w sposób
uniemożliwiający powiększenie rozmiaru szkody.



                                                     

   

5. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych napraw Pojazdu bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody

LWCAMP.

6. W przypadku, gdy uszkodzenie Pojazdu nie wpływa  na bezpieczeństwo jazdy i  nie skutkuje dalszym

pogorszeniem stanu technicznego Pojazdu Najemca, za zgodą LWCAMP, może kontynuować jazdęę .

§ 7. Odpowiedzialnoś
 za szkody

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe, jeżeli wskutek zawinionego przez Najemcę

naruszenia postanowień Umowy,  OWN lub OWU, odpowiednie Towarzystwo Ubezpieczeń odmówi wypłaty
odszkodowania.

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Najemcy dotyczy szkód powstałych w czasie trwania Umowy najmu,

choćby ich wykrycie nastąpiło po zwrocie Pojazdu. W szczególności dotyczy to sytuacji celowego ukrycia
szkody przez Najemcę.

3. Najemca  odpowiedzialny  jest  za  własne  działanie  lub  zaniechanie  działania  oraz  za  działania  lub

zaniechania  osób,  przy  pomocy  których  wykonuje  Umowę,  względnie  wszystkich  osób,  które  wespół  z
Najemcą korzystają z Pojazdu.

4. Odpowiedzialność Najemcy obejmuje również szkody wyrządzone w wyposażeniu dodatkowym Pojazdu.

5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem

Pojazdu chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Najemcy.

6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek kierowania Pojazdem  pod

wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Najemcę na skutek kierowania

pojazdem wbrew przepisom ruchu drogowego obowiązującym w miejscu zdarzenia wywołującego szkodęę .

§ 8. Wypowiedzenie Umowy i odstąpienie od Umowy

1. LWCAMP  zastrzega  sobie  prawo  do  wypowiedzenia  Umowy  ze skutkiem  natychmiastowym  lub

odstąpienia  od  umowy  w  każdej  chwili,  jeżeli  Pojazd ulegnie  wcześniejszemu  wypadkowi  lub  innemu
uszkodzeniu  lub  istnieją  inne ważne  okoliczności,  względnie  nie  ma możliwości  bezpiecznego  użytkowania
pojazdu  przez  Najemcę.  W takim przypadku  LWCAMP zwraca  Najemcy  uiszczoną  przez  Najemcęę  opłatęę
rezerwacyjną,  opłatę  zasadniczą  oraz kaucję  wpłaconą  przez  Najemcę,  pomniejszając  kwotę  podlegającą
zwrotowi o wynagrodzenie należne LWCAMP za okres użytkowania Pojazdu przez Najemcę. Poza obowiązkiem
LWCAMP  zwrotu  opłat  wskazanych  w  zdaniu poprzedzającym,  Najemcy nie  przysługują  żadne  dodatkowe
roszczenia wobec LWCAMP. 

2. Najemca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przed terminem rozpoczęcia

najmu. Odstąpienie od Umowy Najmu przez Najemcę musi być dostarczone LWCAMP w formie pisemnej. Za
datęę  odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przyjmuje sięę  datęę  wpływu dokumentu do LWCAMP. W przypadku
odstąpienia  lub  wypowiedzenia  umowy  Najmu  przez  Najemcę,  Najemca  zapłaci  na  rzecz  LWCAMP  karę
umowną stanowiącą 25% umówionego wynagrodzenia  za  cały okres najmu Pojazdu z tytułu  rekompensaty
kosztów poniesionych przez LWCAMP.

3. Niezależnie  od  powyższego  LWCAMP zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany wcześniej  zarezerwowanego

Pojazdu  na  inny  podobny  pojazd  w  przypadku,  gdy  zarezerwowany przez  Najemcę pojazd ulegnie
wcześniejszemu wypadkowi lub innemu uszkodzeniu lub istnieją inne  ważne  okoliczności  lub  nie  ma
możliwości  na  bezpieczne  użytkowanie  pojazdu  przez  Najemcę,  o  czym LWCAMP informuje niezwłocznie
Najemcę. 
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4. Najemca w terminie 3 dni r o b o c z y c h  od daty doręczenia mu informacji fakcie wskazanym w ust.

3 powyżej, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku LWCAMP zwraca uiszczoną przez
Najemcęę  opłatęę  rezerwacyjną, opłatę zasadniczą oraz kaucję wpłaconą przez Najemcę, pomniejszając kwotę
podlegającą zwrotowi o wynagrodzenie należne LWCAMP za okres użytkowania Pojazdu przez Najemcę. Poza
obowiązkiem  LWCAMP zwrotu  opłat  wskazanych  w  zdaniu poprzedzającym,  Najemcy nie  przysługują  żadne
dodatkowe roszczenia wobec LWCAMP. 

5. Obowiązek zwrotu kwot wskazanych w ust. 4 powyżej nie dotyczy sytuacji, gdy przed upływem 3 dni

roboczych na skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Najemca zaakceptował na piśmie zmianęę
pojazdu.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. LWCAMP  wyraża/nie  wyraża  zgodęę /y*  na  używanie  Pojazdu  przez  Najemcę poza  granicami

Rzeczypospolitej Polskiej tj. na terytorium państw wspólnoty europejskiej i państw stowarzyszonych.

2. Wszelkie wyjazdy do państw nieobjętych ubezpieczeniem OC I AC Pojazdu są bezwzględnie

zabronione.  Zabronione jest  również podróżowanie Pojazdem po terenach  objętych działaniami wojennymi,
rozruchami i zamieszkami, za wyjątkiem przypadków opisanych w OWN.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sięę  przepisy prawa polskiego.

4. W przypadku wszelkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie oraz w OWN, LWCAMP uprawniony

jest do dochodzenia zapłaty każdej  z kar umownych z osobna, jak również wszystkich łącznie,  a nadto w
przypadku, gdy którakolwiek z kar umownych nie pokrywa  całości szkody poniesionej  przez LWCAMP na
skutek naruszenia danego postanowienia Umowy, LWCAMP uprawniony jest do każdorazowego dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego aż do naprawienia danej szkody w pełnej wysokości.

5. W przypadku powstania sporów w związku ze stosowaniem postanowień niniejszej Umowy, Strony będą

starały się je rozwiązać w sposób polubowny. Gdyby okazało się to jednak niemożliwe, właściwym sądem do
rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby LWCAMP.

6. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy pisemnej  pod  rygorem nieważności.  Powyższe

zastrzeżenie nie dotyczy przedłużenia najmu opisanego w § 3 ust. 2 Umowy i na warunkach tam wskazanych.

7. Najemca wyraża zgodęę  na dokonanie cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

8. Najemca jest uprawniony na dokonanie cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy za

uprzednią pisemną zgodą LWCAMP.

9. LWCAMP jest uprawniony do dokonywania wszelkich potrąceń z kwot, jakie otrzymał od Najemcy, w

szczególności obciążenia Najemcy opłatami wynikającymi z treści Umowy.

10. Jeżeli  z  jakichkolwiek  przyczyn  niektóre  postanowienia  umowy  okazałyby  się  nieważne,  umowa

pozostaje w mocy co do pozostałych postanowień, a powstałe luki będą uzupełnione zgodnie z Kodeksem
cywilnym oraz celem gospodarczym umowy.

11. Umowęę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

12. Przed podpisaniem Umowa została odczytana, a jej warunki zaakceptowane przez obie Strony.

Wykaz Załączników do Umowy:

1) Załącznik nr 1 - Ogólne Warunki Najmu (OWN);

2) Załącznik nr 2 - Protokół Zdawczo - Odbiorczy;

3) Załącznik nr 3 - Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU);

4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie Najemcy.

Podpisy Stron:

W imieniu LWCAMP: ……………………...………………..



                                                     

   

W imieniu Najemcy: ………………………………………………..

Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany powyżej  adres poczty  elektronicznej  (e-mail) oraz
numer telefonu informacji o ofercie LWCAMP, w tym w szczególności  o dostępnych do wynajęcia pojazdach,
akcjach promocyjnych, nowościach w ofercie LWCAMP.

TAK / NIE

(proszę zaznaczyć zgodnie z decyzją)

………………………………..……………………………
Data i podpis 

Załącznik nr 4 do Umowy najmu pojazdu (Kampera) nr 1

OŚWIADCZENIE NAJEMCY 

1. Oświadczam, że w okresie trwania Umowy (okresie najmu) Pojazdem kierować będzie:

1) ………………………………………………………….., nr prawa jazdy …………………………………..;

2)  …………………………………………….……………., nr prawa jazdy ………………………………….. 
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2. Jednocześnie  zobowiązuję  się  nie  udostępniać  Pojazdu,  kluczyków  i  dokumentów  Pojazdu  jakimkolwiek
osobom trzecim.

3. Oświadczam,  że  wszystkie  osoby  wymienione  w  punkcie  poprzedzającym  posiadają  czynne  prawo  do
kierowania pojazdami mechanicznymi  na terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej  w kategorii  uprawniającej  do
kierowania Pojazdem tj. uprawnienia te nie zostały zawieszone ani cofnięte. 

4. Przyjmuję  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  spowodowane  w  Pojeździe  przez  każdą  z  osób
wskazanych powyżej.

 

Podpisy Stron:

W imieniu LWCAMP: ……………………...……………….

W imieniu Najemcy: ………………………………………………..
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