
UMOWA NAJMU PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ

Tel: +48 574 933 688
e-mail: biuro@multilocatio.pl

NR: …......../MULTI/2021

Zawarta w dniu …../...../2021 pomiędzy:

Wynajmującym:
Multilocatio Sp. z o.o.
ul. Edmunda Nagórskiego 8
83-050 Kolbudy
NIP: 604-016-44-78
Nr konta: 34 2490 0005 0000 4530 3960 8838

a

Najemcą:

imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………

adres: ………………………………………………………………………………………….

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

nr dowodu os.: ………………………………………………………………………………..

nr prawa jazdy: ………………………………………………………………………………

tel. kontaktowy: ……………………………………………………………………………..

na przedmiot najmu:

Przyczepa kempingowa marki Hobby:

model: …..................................................... , nr rejestracyjny: ….........................

numer VIN: ……………………………………………………… z wyposażeniem dodatkowym,

określonym w protokole przekazania przyczepy.

Warunki najmu:

Odbiór przyczepy dnia: …..................... o godz.…………..

Zwrot przyczepy dnia: .......................... o godz. ………….

Ilość dni: …………….

Stawka dzienna za wynajem brutto: …………………….

Kaucja brutto: …………………………………..

Kaucja została wpłacona w postaci: gotówki/ przelewu/ zabezpieczenie karty kredytowej.
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1. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym przyczepy kempingowej i uznaje go 
za zgodny z ustaleniami, zdatny do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.

2. Najemca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  Warunkami  oraz  Regulaminem  Najmu  Przyczepy
Multilocatio Sp. z o.o., w pełni go akceptuje, złożył na nim podpis i wyraża zgodę na włączenie ww.
dokumentu do treści niniejszej umowy jako Załącznik nr 1.

3. Najemca wskazuje kierowcę/ów pojazdu, który będzie użytkował przyczepę kempingową:

a) imię i nazwisko: ….................................................................

nr prawa jazdy: ……………………………………………….

b) imię i nazwisko: ….................................................................

nr prawa jazdy: ……………………………………………….

4. Najemca wskazuje przewidywaną trasę podróży, miejsce pobytu:

kraj, region: ….................................................................................................................................

5. W przypadku zabezpieczenia kaucji kartą kredytową Najemca wyraża zgodę na przeprowadzenie
przez Wynajmującego operacji odnowienia pre-autoryzacji  kwoty ustalonej kaucji  bez fizycznego
udziału karty płatniczej  oraz wyraża zgodę na przejęcie  przez Wynajmującego części  lub całości
kwoty  ustalonej  kaucji  bez  fizycznego  udziału  karty  płatniczej  w  przypadku  naruszenia  przez
Najemcę lub osoby upoważnione, wskazane w pkt. 3 Warunków oraz Regulaminu Najmu przyczepy
kempingowej.

6. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w 
postaci aneksu do umowy.

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

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

(podpis Najemcy) (podpis posiadacza karty kredytowej) (podpis osoby reprezentującej Wynajmującego)

Załączniki:
1. Warunki oraz Regulamin Najmu Przyczepy.
2. Cennik Multilocatio.
3. Ksero dowodu osobistego oraz prawa jazdy Najemcy.
4. Protokół wydania/zwrotu przyczepy.
5. Ogólne warunki ubezpieczenia.
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