Meble Rumiński
Sławomir Rumiński
Ul.Poligonowa 22 18-400 Łomża, e-mial: biuro@rumniski-meble.com

WARUNKI WYNAJMU Samochodu Kempingowego od Firmy Meble Rumiński Sławomir Rumiński

1.Przedmiot wynajmu
Przedmiotem wynajmu jest samochód kempingowy wraz z dodatkowym wyposażeniem wyszczególnionym w
protokole zdawczo-odbiorczym.
2. Wymagania wobec Najemcy i kierowcy
2.1 Najemca i kierujący musi mieć ukończone 26 lat oraz posiadać prawo jazdy kat.B minimum od 3 lat. Najemca jest
odpowiedzialny za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą. Najemca przy podpisaniu umowy wynajmu,
musi posiadać dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem. W przypadku wynajmu samochodu przez firmę należy
dostarczyć dokumenty firmy (odpis KRS, wypis z ewidencji, NIP, Regon).
2.2 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie i przez wszystkich
uczestników podróźy.
3. Opłaty i terminy płatności
3.1 Opłata wynajmu
Opłata jest naliczana zgodnie z aktualną ofertą firmy Meble Rumiński i jest określana w umowie samochodu. Opłata
jest przekazywana przez Najemcę w dwóch transzach.
I transza-opłata rezerwacja w wysokości 30% całkowitej opłaty jednak nie mniej niż 400 PLN brutto wypłacana przy
rezerwacji.
II transza -opłata zasadnicza będąca uzupełnieniem pełnej opłaty wynajmu nie później niż w dniu rozpoczęcia
wynajmu. Brak przekazania opłaty zasadniczej w określonym terminie, będzie oznaczało rezygnację z wynajmu,
opłata rezerwacyjna przepadnie na rzecz Wynajmującego w całości, a Najemca nie ma prawa żądać jej zwrotu.
3.2 Kaucja
Przy wynajmie pobierana jest kaucja w wysokości 2500 PLN lub 4000 PLN za samochód. Kaucję należy wpłacić
gotówką lub na rachunek bankowy najpóźniej w dniu odbioru samochodu. W przypadku przelewu bankowego
wymagane jest potwierdzenie wpłaty. Kaucja jest pobierana celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
Wynajmującego w stosunku do Najemcy:
-zdania samochodu po terminie określonym w umowie
- zdania samochodu uszkodzonego lub zniszczonego gdy wynikają z winy Najemcy i nie są objęte ubezpieczeniem
OC ,AC

-nieprzestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
Kaucja jest zwracana w terminie do 5 dni roboczych od zdania samochodu. W przypadku roszczeń Wynajmujący
zastrzega sobie prawo do zwrotu kaucji dopiero po wykonaniu wyceny przedmiotu roszczeń i przedłożenia Najemcy
(na jego żądanie) dokumentacji stanowiącej podstawę wyceny. Kaucja zostanie pomniejszona o wysokość
przedstawionej wyceny. W przypadku gdy wycena roszczeń przekroczy wysokość kaucji, Najemca jest zobowiązany do
natychmiastowej wpłaty na rzecz Wynajmującego różnicy z niej wynikającej .
4. Ubezpieczenie
Samochód jest ubezpieczony w zakresie OC, AC,NW i Assistance w kraju i za granicą.
4.1 Do umowy wynajmu są dołączone ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU) OC, AC opisujące procedury
postępowania oraz wymagania w stosunku do najemcy i kierowcy w sytuacji powstania szkody objętej
ubezpieczeniem. Najemca/kierowca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania OWU.
4.2 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe w przypadku nie przestrzegania OWU,
szczególnie gdy ubezpieczyciel odmawia lub zmniejsza wypłatę odszkodowania.
4.3 Za szkody komunikacyjne o wartości do 1500 PLN brutto powstałe z winy Najemcy/kierowcy jest odpowiedzialny
Najemca. W przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia OC udział własny Najemcy w szkodzie wynosi 1500
PLN brutto. W przypadku całkowitego zniszczenia bądź kradzieży samochodu z winy Najemcy i/lub kierowcy kaucja
całkowicie przepada na rzecz Wynajmującego. Nie wyklucza to roszczeń o dalsze odszkodowanie.
5. Rezerwacja
5.1. Potwierdzeniem rezerwacji jest przekazanie przez Najemcę na rzecz Wynajmującego opłaty rezerwacyjnej.
5.2. Zmiana rezerwacji
Na wniosek Najemcy możliwa jest zmiana terminu rezerwacji jeżeli Wynajmujący dysponuje wolnymi terminami
dogodnymi dla Najemcy jednak nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wynajmu. Opłat rezerwacji przechodzi na
następny okres. Po tym terminie opłata rezerwacyjna przepada na rzecz Wynajmującego.
6. Odstąpienie od wynajmu
6.1. W przypadku odstąpienia od wynajmu przez Najemcę całkowicie przepadają na rzecz Wynajmującego wszystkie
wpłacone z tego tytułu opłaty niezależnie od czasu pozostałego do rozpoczęcia wynajmu.
6.2. W przypadku odstąpienia od wynajmu przez Wynajmującego zostaną bezzwłocznie zwrócone wszystkie opłaty
wpłacone przez Najemcę. Najemcy nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do
Wynajmującego.
7. Przekazanie Najemcy i zdanie przez Najemcę samochodu
7.1. Terminy i godziny przekazania i zdania samochód określone są w Umowie Wynajmu. Za wszelkie opóźnienia
zdania samochodu przez Najemcę naliczane będą kary w wysokości dwukrotnej stawki dobowej za każdą rozpoczętą
dobę opóźnienia. W przypadku opóźnienia ze strony Wynajmującego zostanie zwrócona różnica wynikająca z ilość dni
opóźnienia w przekazaniu samochodu.
7.2. Odbiór jak i zdanie samochodu musi zostać potwierdzone podpisaniem przez obie strony Protokołu zdawczoodbiorczego. Przed przekazaniem Najemca ma prawo i obowiązek odbyć pełne szkolenie z zakresu użytkowania

samochodu oraz może odbyć jazdę próbną w towarzystwie przedstawiciela Wynajmującego. Podpisanie Protokołu nie
zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za szkody, które nie mogły być wykryte podczas zdania samochodu.
7.3. Najemca otrzymuje w pełni posprzątany i przygotowany do eksploatacji samochód. Najemca przed zadaniem jest
zobowiązany do wyrzucenia śmieci ,posprzątania oraz całkowitego opróżniania zbiornika wody brudnej i toalety
chemicznej. Za zdanie brudnego samochodu z nieopróżnionymi zbiornikami zostanie pobrana opłata w wysokości 300
PLN brutto.
7.4. W przypadku zwrotu samochodu przed terminem określonym Umową Wynajmu, Wynajmujący nie jest
zobowiązany do zwrotu opłaty wynajmu.
7.5. Na czas wynajmu Najemca może nieodpłatnie pozostawić swój samochód na terenie firmy Meble Rumiński.
Teren jest ogrodzony i oświetlony, jednak Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody
wyrządzone przez osoby trzecie.
8. Postanowienia w przypadku awarii , wypadku lub uszkodzenia.
8.1. W przypadku awarii, wypadku lub uszkodzenia Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o
tym fakcie Wynajmującego jak też postępowania zgodnie z OWU oraz poleceniami Wynajmującego. W przypadku
zwłoki w poinformowaniu Wynajmującego o awarii, wypadku lub uszkodzeniu Najemca zostanie obciążony
ewentualnymi kosztami wynikającymi z tej zwłoki.
8.2. W przypadku gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu ewentualnie
poniesionych kosztów na usunięcie awarii, jednak Najemca musi uprzednio uzyskać zgodę Wynajmującego na jej
wykonanie oraz dostarczyć pełną dokumentację usunięcia awarii oraz wymienione części. W przypadku konieczności
dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy, a jednocześnie skutkowałaby niemożliwością użytkowania
samochodu, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia opłaty wynajmu o opłatę za dni wyłączone z możliwości
użytkowania samochodu. Jakiekolwiek naprawy wykonywane bez zgody Wynajmującego są bezwzględnie zabronione.
8.3. W przypadku gdy awaria powstała z winy Najemcy , ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a
Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesioną szkodę w pełnej wysokości.
8.4. W sytuacji gdy w wyniku wypadku lub kradzieży Najemca nie może w krótkiej perspektywie czasu kontynuować
podróży, Wynajmujący nie ponosi kosztów zakwaterowania na czas naprawy lub powrotu do miejsca zamieszkania.
9. Ograniczenia w zakresie użytkowania.
Zabronione jest przekraczanie prędkości 120km/h (zalecana prędkość to 100km/h), wykorzystywanie samochodu w
innych celów niż rekreacyjno-turystyczne. Dozwolone jest jedynie poruszanie się samochodem po terenu państw
europejskich objętych ubezpieczeniem OC. W szczególności zabroniony jest wjazd na teren: Ukrainy, Białorusi, Rosji i
Mołdawii. Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i
zamieszkami. Zabrania się też pozostawiania samochodu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych lub
widowiskowych w czasie kiedy odbywają się w nich imprezy masowe.
Samochód jest wyposażony w butlę gazową (propan butan. W przypadku wykorzystania gazu z butli dozwolona jest
wymiana butli na pełną z ważną z datą legalizacji zgodną ze standardem obowiązującym w Polsce, bądź napełnienie
posiadanej. Koszty wymiany lub napełnienia ponosi Najemca.
W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
10. Dane osobowe

10.1. Najemca wyraża zgodę na przekazywanie, wykorzystywanie i pozostałe przetwarzanie danych osobowych
Najemcy do marketingu bezpośredniego własnych usług firmy Wynajmującego, jednocześnie Wynajmujący
zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobom trzecim.
10.2. Zobowiązanie do nie przekazywania danych osobowych Najemcy osobom trzecim nie musi być przestrzegane w
sytuacjach, gdy Najemca podał nie prawdziwe dane osobowe posługując się skradzionymi bądź fałszywymi
dokumentami tożsamości, zataił informację o uszkodzeniach samochodu przez siebie spowodowanych, ewentualnych
mandatach za złe parkowanie bądź przekroczenie prędkości, opłatach parkingowych, opłatach promowych itp.
wykorzystywał samochód do celów niezgodnych z prawem, nie zwrócenie samochód w ciągu 24 godzin od daty i
godziny zwrotu określonej w Umowie Wynajmu.
11. Miejsce jurysdykcji
W sytuacji wszczęcia postępowania sądowego przez jedną ze stron, jedynym właściwym sądem jest ten właściwy
według siedziby firmy Wynajmującego.
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