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www.camp-rent.pl

UMOWA REZERWACJI SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

 

Umowa rezerwacji jest zawarta pomiędzy:  

Firmą Camp-Rent Andrzej Wróblewski  (zwanej dalej Camp-Rent ),

a

legitymującą się dowodem osobistym seria i nr

wydanym przez , zamieszkałym/ą

(zwanej dalej Najemcą ).

Firma Camp-Rent  zobowiązuje się zarezerwować samochód kempingowy 

typu PRESTIGE w terminie od 01.04.2015. od godziny 14:00-18:00

do 08.04.2015. do godziny 10:00

Jednocześnie Najemca  zobowiązuje się do:

1. Przekazania opłaty rezerwacyjnej  

w wysokości 1 000 zł w terminie do 26.02.2015.

oraz

2. Przekazania opłaty zasadniczej 

w wysokości 3 000 zł w terminie do 09.03.2015.

oraz

3. Przekazania kaucji 

w wysokości 4 000 zł 1 dzień przed datą wynajmu

Opłaty proszę przekazać przelewem na konto – Alior Bank (SWIFT ALBPPLPW )

Nr konta (IBAN): PL  07 2490 0005 0000 4500 8523 5898  

CAMP-RENT Andrzej Wróblewski, ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

Jako termin zapłaty przyjmowany jest termin wpływu środków na konto firmy Camp-Rent.

W przypadku nie dopełnienia zobowiązań przez Najemcę (Opłata Rezerwacyjna) w terminie do 4 dni roboczych 

od daty podpisania umowy przez Camp-Rent umowa rezerwacji traci swoją ważność.

     Pozostałe ustalenia są zawarte w „Warunki wynajmu samochodu kempingowego od 

firmy Camp-Rent”, które stanowią integralną część przedmiotowej umowy. Najemca  potwierdza

niniejszym, że „Warunki wynajmu samochodu kempingowego od firmy Camp-Rent” 

zostały mu doręczone przy zawarciu tej umowy i po zapoznaniu się z nimi wyraża zgodę na ich treść. 

      Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

W przypadku rezerwacji dokonanej za pośrednictwem e-maila, dokumenty (umowa rezerwacji + warunki wynajmu)

są sporządzane w jednym egzemplarzu, następnie podpisywane, skanowane i przesyłane e-mailem do Najemcy. 

Najemca jest zobowiązny wydrukować dokumenty, podpisać każdą stronę i przesłać pocztą 

na adres Camp-Rent: ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań.

    Pozostałe kwestie nieuregulowane przedmiotową umową (oraz dokumentami związanymi) są regulowane 

tylko i wyłącznie na mocy odpowiednich przepisów prawa polskiego.

Uwagi: 

01.02.2015            

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

 (data i czytelny podpis) (data, podpis i pieczęć)

Najemca Camp-Rent
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Wzór Jan

AB12345 Presydent M. Poznania

61-248, Poznań Dziadoszańska 10

http://www.camp-rent.pl/

