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UMOWA REZERWACYJNA pojazdu Adria Matrix 670 SL 
zawarta w dniu ……………………..…2020r w miejscowości Rudna 

pomiędzy WYNAJMUJĄCYM:  

FIRMA: ……………………………………………………………………………………. 

NIP: ………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: 693080808, 726060808, Mail: biuro@mobilcamp.pl 

Rachunek bankowy do wpłaty opłaty rezerwacyjnej, wynagrodzeń i kaucji:  

Bank Santander, numer: PL 08 1090 2297 0000 0001 1333 8463 

a NAJEMCĄ: 

IMIĘ i NAZWISKO / FIRMA…………………..………………………………….…………………………………………………………… 

NIP………………………………………………Numer KRS………………………………………Regon…………………………………… 

SIEDZIBA / ADRES ZAMIESZKANIA………………………………………………………………………………………………………… 

NR TELEFONU……………………………………..………………Adres e-mail……………………………….…………………..………. 

UŻYTKOWNIK - KIEROWCA (osoba, która podpisuje umowę w imieniu Najemcy oraz odbiera/zwraca pojazd) 

Imię i nazwisko …………………………………..............  

Seria i nr dowodu osobistego:..................................................PESEL:.............................................. 

nr prawa jazdy / kategoria / data wydania ....................................................................................... 

zwani dalej stronami. 

§1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Strony zgodnie postanawiają, że przedmiotem Umowy jest rezerwacja terminu wynajmu przez 
Najemcę pojazdu specjalnego kempingowego marki/model Adria/Matrix SL 670, rok 
pierwszej rejestracji 2019, numer rejestracyjny DKL28256, ilość osób do jazdy/spania: 
5/5, dopuszczalna masa całkowita 3500kg.  
 

2. Termin rezerwacji: Od:…………………….……….……2020r do:……………………………..….…2020r 
3. Strony ustalają, że do pierwszego dnia terminu rezerwacji zawrą umowę wynajmu pojazdu na 

warunkach określonych w umowie wynajmu min.:  

STAWKA ZA 1 DOBĘ WYNAJMU: …………………………………….………………, ilość dób……………………………….. 

OPŁATA SERWISOWA: 250zł, KAUCJA:  5000zł, OPŁATY DODATKOWE………………………………………………. 

WYNAGRODZENIE (bez kaucji): …………………………………………………………………………………………………………… 

CEL PODRÓŻY POJAZDEM (KRAJE/TRASA PRZEJAZDU): ……………………………………………….……………………. 
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1. Z tytułu rezerwacji Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz wynajmującego opłaty 
rezerwacyjnej w wysokości nie mniejszej jak 30% wynagrodzenia. Opłata rezerwacyjna 
powinna zostać uiszczona w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, tj. na 
rachunek bankowy wynajmującego. Za dzień uiszczenia opłaty Strony rozumieją uznanie 
rachunku bankowego wynajmującego.  

2. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku nie zawarcia przez Najemcę umowy 
wynajmu pojazdu do pierwszego dnia terminu rezerwacji oraz nie zostanie wpłacone do tego 
dnia wynagrodzenie i kaucja wynajmującemu. 

3. W przypadku zawarcia umowy wynajmu pojazdu, wynagrodzenie wynajmującego zostanie 
pomniejszone o opłatę rezerwacyjną.  

4. Wynajmujący zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej Umowy nie zawierać z innymi 
osobami niż Najemca umowy rezerwacyjnej dotyczącej pojazdu w podanym terminie 
rezerwacji. 
  

§ 2 OŚWIADCZENIA NAJEMCY 
1. Najemca oświadcza, że zapoznał się i akceptuję: umowę rezerwacyjną, umowę i regulamin 

wynajmu pojazdu. Osoba podpisująca umowę w imieniu Najemcy oświadcza i zapewnia, że 
jest w pełni uprawniona do zawarcia i realizacji Umowy rezerwacyjnej oraz umowy wynajmu 
w imieniu i na rzecz Najemcy oraz posiada pełne umocowanie do podjęcia wszelkich czynności 
związanych z realizacją Umów, w tym do odbioru oraz prowadzenia wynajętego pojazdu.  
 

§ 4 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
1. Wszelkie oświadczenia, informacje i zawiadomienia związane z realizacją Umowy powinny być 

przesyłane listem poleconym, przez kuriera bądź pocztą elektroniczną wyłącznie na adres 
siedziby wynajmującego lub na adres mail: biuro@mobilcamp.pl. Każda ze Stron może zmienić 
swój adres do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do drugiej Strony, z 
tym że zmiana adresu będzie skuteczna pod warunkiem otrzymania takiego zawiadomienia 
przez drugą Stronę.  

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron.  
4. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Stronami w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane w drodze rokowań prowadzonych w dobrej wierze 
pomiędzy Stronami. Jeżeli jednak Strony nie osiągną porozumienia co do wszystkich spraw 
pomiędzy nimi spornych w terminie 7 (siedmiu) dni, każda ze Stron może poddać powstały 
spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego. 

5. Podane kwoty są brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23% 
6. Wszelkie dodatkowe informacje, warunki wynajmu, cennik, zawarte są na stronie internetowej 

www.wynajem.mobilcamp.pl 

 

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

Wynajmujący                              Najemca/Użytkownik (czytelny podpis) 

 

Załączniki: regulamin i umowa wynajmu pojazdu kempingowego 


