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„Warunki wynajmu samochodu kempingowego” od
Euro Trans Krzysztof Krajnik

1. Postanowienia ogólne
1.1 Poni sze ustalenia i warunki obowi zuj z chwil zawarcia umowy, której przedmiotem jest
wynajem na czas określony samochodu kempingowego………………………………………określonego
w umowie lub w rezerwacji. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Klientem (imie i nazwisko
drukiem)……………………………………………… (zwanym te „Najemc ”) a firm Euro Trans Krzysztof
Krajnik reprezentowan przez Krzysztofa Krajnika, określane dalej jako „Euro Trans” lub
„Wynajmuj cy”. Warunki te, po ich podpisaniu traktowane s jako wi
ce, uzupełniaj ce ustalenia
Umowy najmu.
1.2 Zmiany Umowy Wynajmu i niniejszych Warunków Wynajmu po ich podpisaniu przez Najemcę
mog zostać dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewa ności jedynie za porozumieniem
stron.
2. Aspekty prawne, pozycja Klienta, postanowienia umowy
2.1 Przedmiotem umowy z „Euro Trans” jest wył cznie wynajem samochodu campingowego w celu
wykorzystania go w celach rekreacyjnych. „Euro Trans” nie oferuje adnych usług turystycznych.
2.2 Warunki najmu oraz Umowa najmu ustalaj prawa i obowi zki stron: „Euro Trans” i Najemcy.
Kwestie nierozstrzygnięte w umowie reguluje polski Kodeks Cywilny.
2.3 Umowa dopuszcza istnienie dwóch najemców odpowiedzialnych solidarnie. Ka dy z Najemców
odpowiada jako niezale ny dłu nik.
2.4 Najem samochodu campingowego oparty jest na umowie najmu.
2.5 Najemca powinien samodzielnie zorganizować swoj podró i u ytkować pojazd na własn
odpowiedzialność.
2.6 Protokół zdawczo-odbiorczy wynajmowanego pojazdu musi być w całości wypełniony oraz
podpisany przez Najemcę i Wynajmuj cego. Stanowi on ZAŁ CZNIK NUMER 3 do umowy najmu.
2.7 Wynajem zaczyna się w chwili, gdy Najemca przejmuje samochód campingowy od
Wynajmuj cego.
3. Wiek Najemcy, prawo jazdy, dokumenty niezbędne do podpisania umowy najmu
Minimalny wiek Najemcy i Kierowcy to 26 lat. Kierowcy z prawem jazdy o kategoriach B musz być w
posiadaniu tego dokumentu od minimum 3 lat, natomiast Kierowcy z prawem jazdy o kategoriach C
musz być w posiadaniu tego dokumentu od minimum 1 roku. Do podpisania umowy najmu
niezbędne s dwa dokumenty potwierdzaj ce to samość Najemcy lub w przypadku firm odpis z KRS
(wypis z ewidencji) oraz dwa dokumenty to samości osoby upowa nionej do reprezentowania
podmiotu gospodarczego.
4. Opłaty za wynajem, ubezpieczenia.
4.1 Opłata najmu jest cen wynikaj c z Cennika, który jest doł czany jako ZAŁ CZNIK NUMER 2 do
umowy, obowi zuje ona zawsze poza przypadkami, gdy podjęto inne postanowienia. Na kalkulacje
ceny ma wpływ sezon, w którym jest wynajmowany pojazd oraz długość okresu najmu.
4.2 Za wyst pienie szkody komunikacyjnej lub zniszczenie pojazdu nie przekraczaj ce 4000pln (Fiat
Ducato P.L.A 2012r.) lub 5000zł (Adria Matrix 670SL), odpowiada Klient. Równowartość tej szkody
potr cana jest z depozytu.
4.3 Odpowiedzialność za szkody komunikacyjne lub zniszczenie pojazdu ponad 4000pln brutto (Fiat
Ducato P.L.A 2012r.) lub 5000zł (Adria Matrix 670SL), powoduje całkowit utratę depozytu przez
Najemcę.
4.4 Najemca za szkody powstałe w okresie obowi zywania umowy najmu odpowiada do wysokości
depozytu.

4.5 Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym bakiem i tak te musi zostać zwrócony. W
przeciwnym razie Wynajmuj cy obci y Najemcę kosztami paliwa zwiększonymi o koszty
administracyjne – opłata zgodnie z Cennikiem.
4.6 Opłata dzienna najmu zostaje naliczona za ka d rozpoczęt dobę wynajmu. Jeśli pojazd zostanie
zwrócony po wygaśnięciu zawartej umowy „Euro Trans” pobiera karę za ka d nadliczbow godzinę
– opłata zgodnie z cennikiem.
Kara naliczana jest zgodnie z cennikiem. W przypadku uzyskania zgody Wynajmuj cego na
przedłu enie terminu najmu, naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem. Wynajmuj cy nie wyra a
automatycznej zgody na przedłu enie terminu najmu.
4.7 Poniewa umowa najmu zawarta jest na czas określony, nawet jeśli pojazd zostanie zwrócony
przed wygaśnięciem terminu zawartego w umowie opłata za najem pojazdu musi być zapłacona w
całości za cały okres najmu określony w umowie, chyba, e ewentualność wcześniejszego
rozwi zania umowy przez Najemcę została ujęta w umowie lub „Euro Trans” wyrazi pisemn zgodę na
zwrot „niewykorzystanych środków”.
5. Rezerwacja, zawarcie umowy, przedmiot usługi
Klient dokonuj c rezerwacji zobowi zuje się do zawarcia umowy najmu w oparciu o poni sze warunki i
specyfikację usług zawartych w umowie najmu. Rezerwacja traktowana jest jak zamówienie Klienta,
wi
ce „Euro Trans” dopiero po pisemnym zaakceptowaniu warunków najmu (ZAŁ CZNIKA NUMER
1) oraz wpłaceniu zaliczki.
5.1 Klient dokonuje rezerwacji konkretnego samochodu.
5.2 Klient ma mo liwość ogl dnięcia samochodu przed dokonaniem opłaty rezerwacyjnej, jednak
jedynie w siedzibie „Euro Trans” i w terminie wskazanym przez przedstawiciela firmy.
5.3 W przypadku dokonywania rezerwacji w sposób elektroniczny (przez e-mail) Wynajmuj cy
powinien potwierdzić Klientowi otrzymanie rezerwacji niezwłocznie w sposób elektroniczny (w ci gu
24h). Potwierdzenie otrzymania rezerwacji przekazane elektronicznie oznacza wpisanie Klienta na
listę zainteresowanych najmem i nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji (zawarciem
umowy) i nie uprawnia Klienta do roszczenia praw zwi zanych z zawarciem umowy.
5.4 Umowa najmu musi być pod rygorem niewa ności zawarta w formie pisemnej.
5.5 Informacje publikowane w ulotkach, informatorach przez osoby trzecie, producentów, biura
wynajmu pojazdów, agentów podró y, które wykraczaj lub s sprzeczne z wiadomościami i
postanowieniami publikowanymi przez „Euro Trans” nie s wi
ce dla „Euro Trans”.
6. Warunki płatności, depozyt
6.1 Opłata za wynajem jest naliczana zgodnie z aktualn ofert firmy „Euro Trans”. Procentowa
wartość zaliczki koniecznej do rezerwacji terminu określona jest w Warunkach najmu. Brak
przekazania zaliczki o ustalonym przez strony terminie traktowany jest jako rezygnacja z rezerwacji
terminu.
Brak wpłaty drugiej transzy w określonym terminie lub nie pojawienie się Najemcy na odbiór
samochodu będzie traktowane jako rezygnacja z wynajmu, a opłata rezerwacyjna przepadnie w
całości na rzecz Wynajmuj cego, a Najemca nie ma prawa dać jej zwrotu.
6.2 Opłata za wynajem przekazywana jest przez Najemcę w dwóch transzach:
I transza – opłata rezerwacyjna w wysokości 20% całkowitej opłaty, jednak nie mniej ni 800 pln –
przekazywana przy rezerwacji.
II transza – opłata zasadnicza stanowi ca uzupełnienie do całkowitej opłaty przekazywana najpó niej
w dniu przekazania samochodu campingowego Najemcy.
6.2 W przypadku gdy całkowita kwota najmu nie przekracza 800 pln brutto kwota zaliczki i opłaty
dopełniaj cej ustalana jest z Klientem indywidualnie.
6.3 Depozyt na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmuj cego płatny jest w kwocie
uzgodnionej na podstawie Cennika, najpó niej w dniu przekazania samochodu kempingowego
Najemcy. Depozyt zostanie zwrócony do 4 dni po właściwym zwrocie auta przy prawidłowym
wykonaniu umowy najmu przelewem na wskazane konto. W przypadku konieczności wykonania
szczegółowego przegl du w terminie do 7 dni roboczych od dnia zwrotu pojazdu. Depozyt zostanie
umniejszony o wszystkie wydatki zwi zane z niewłaściwym wykonaniem umowy przez Klienta.
6.4 Je eli Najemca nie zwróci pojazdu do 5 godzin po terminie wskazanym w Umowie Wynajmu i nie
skontaktuje się z Wynajmuj cym, spowoduje to całkowita utratę kaucji.
6.5 W przypadku, gdy Wynajmuj cy ma mo liwość i jest skłonny wykonać czynności i usługi, które s
zwi zane z realizacj umowy np. naprawy, oraz nie ma ani prawnych ani wynikaj cych z umowy
przesłanek tłumacz cych działanie Najemcy, w tym nie zwrócenie się do „Euro Trans” o dokonanie
tych czynności i usług, po przekazaniu pojazdu koszt wykonania w/w usług nie zostanie zwrócony
Najemcy przez Wynajmuj cego.

6.6 W przypadku, gdy przedpłata, pozostała opłata lub depozyt nie zostan zapłacone w terminie
wskazanym wy ej lub w umowie, „Euro Trans” ma mo liwość wydania ostrze enia i ustalenia
ostatecznej daty zapłaty, natychmiastowego odst pienia od umowy i obci enia Klienta kosztami
zgodnie z Cennikiem.
7. Odstąpienie od umowy oraz ponowna rezerwacja
7.1 Niniejszym postanawia się, i nie istnieje mo liwość odst pienia od umowy lub jej rozwi zania
albo wypowiedzenia, z zastrze eniem pkt 6.4 i 7.2.
7.2 W przypadku odst pienia przez Klienta od umowy przed odbiorem pojazdu, co pod rygorem
niewa ności wymaga formy pisemnej, „Euro Trans” obci a Klienta kosztami w wysokości opłaty
rezerwacyjnej.
7.3 Po dopełnieniu warunków rezerwacji klient nie ma mo liwości dowolnego dokonania zmian
odnośnie daty rozpoczęcia terminu najmu, typu pojazdu, miejsca odbioru lub zwrotu pojazdu. Jeśli
Wynajmuj cy oświadczy, i zmiana rezerwacji jest mo liwa, przeprowadzona zostaje na prośbę
Klienta.
8. Odpowiedzialność, zasady odszkodowań
8.1 Najemca jest zobowi zany do pokrycia strat „Euro Trans” do kwot określonych w Warunkach
Najmu w przypadku powstania szkód podczas okresu wynajmu, za które Najemca lub Kieruj cy
pojazdem jest odpowiedzialny, niezale nie od tego czy szkoda została ubezpieczycielowi zgłoszona.
8.2 W celu uniknięcia zawy enia kosztów odszkodowania Najemca mo e za dać przedstawienia
rachunków za koszt napraw zwi zanych z uszkodzeniem pojazdu.
8.3 adne ograniczenia w odpowiedzialności Najemcy nie obowi zuj w przypadku szkód
przekraczaj cych otrzymane odszkodowanie lub w razie odmówienia wypłaty odszkodowania przez
Zakład Ubezpieczeń, a szczególnie, gdy powodem wypadku były lekkomyślność lub niedbalstwo,
naruszenie przepisów, jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Ponadto Najemca w pełni
odpowiada za szkody powstałe w wyniku braku respektowania wymiarów pojazdu (wysokość oraz
szerokość pojazdu), nieprawidłowego ładowania lub rozładowywania pojazdu. Równie palenie
papierosów w samochodzie spowoduje obci enie Najemcy skutkami, w tym kosztami wymiany całej
tapicerki samochodu bez ograniczenia odpowiedzialności.
8.4 Najemca ponosi pełn odpowiedzialność za wszelkie szkody, które powstały w okresie najmu
pojazdu, a których przyczyn było prowadzenie pojazdu przez nieuprawnione osoby lub u ytkowanie
w zabronionym celu, poprzez załadowanie lub niewłaściw obsługę pojazdu.
8.5 Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrz dzone osobom trzecim zwi zane z
u ytkowaniem najmowanego pojazdu, nie pokryte odszkodowaniem.
8.6 Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary, które powstały w
zwi zku z u ytkowaniem pojazdu, a którymi zostanie obci ony Wynajmuj cy, chyba e powstały one
z winy Wynajmuj cego.
8.7. Wynajmuj cy z tytułu niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy ponosi
odpowiedzialność do wysokości dokonanych przez Najemcę wpłat i tylko w przypadku, gdy
odpowiedzialności tej nie przejmie ubezpieczyciel.
8.8 Najemca Pojazdu zobowi zuje się do:
a) przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego obowi zuj cych w kraju, w którym u ytkuje
wypo yczony Pojazd i nie będzie „zasłaniać się” ich nieznajomości ,
b) u ytkowania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem,
c) nie prowadzenia Pojazdu pod wpływem wszelkiego rodzaju środków odurzaj cych lub
powoduj cych zaburzenia świadomości,
d) nie brania udziału wypo yczonym Pojazdem w zawodach i nie u ywania go na drogach i terenach
nieutwardzonych,
e) nie przewo enia samochodem materiałów r cych, brudz cych lub innych mog cych powodować
zniszczenie lub uszkodzenie jakichkolwiek elementów wyposa enia Pojazdu,
f) nie przewo enia Pojazdem przez granicę któregokolwiek kraju środków zabronionych
obowi zuj cymi przepisami.
8.9 W samochodzie kempingowym obowi zuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
8.9 Podczas postojów Pojazdu Najemca zobowi zuje się do pozostawienia Pojazdu zawsze
zamkniętego, na parkingach strze onych albo pilnować go osobiście. W razie nie zastosowania się do
w/w warunków będzie on odpowiadał za szkody w Poje dzie i obci ony kosztami ich naprawienia.
8.10 Zgoda na przewóz Pojazdem zwierz t jest rozpatrywana przez Wynajmuj cego indywidualnie i
zostaje wpisana w punkcie 20 niniejszym Warunków.

9. Uszkodzenia
Najemca musi natychmiast telefonicznie poinformować Wynajmuj cego o ka dej szkodzie pojazdu lub
sprzętu, która powstała po rozpoczęciu czasu najmu jakkolwiek nie pó niej ni do czasu zwrotu
pojazdu.
10. Procedura w przypadku wypadków i innych nagłych zdarzeń
10.1 Najemca musi natychmiast poinformować „Euro Trans” oraz Policję o wypadku, po arze,
kradzie y lub o innych uszkodzeniach. Zgłoszenie powinno zawierać szczegóły zdarzenia w tym
wielkość i rodzaj uszkodzeń.
10.2 Najemca musi poinformować Wynajmuj cego natychmiast telefonicznie w przypadku wszystkich
zniszczeń.
10.3 Protokół powypadkowy musi zawierać nazwiska i adresy osób bior cych udział w zdarzeniu oraz
świadków i numery rejestracyjne pojazdów bior cych udział w zdarzeniu oraz musi być podpisany
przez dwie strony.
10.4 Najemca musi natychmiast poinformować Wynajmuj cego, jeśli przewidywany koszt uszkodzeń
jest wy szy ni jego własne ubezpieczenie lub jeśli pojazd nie jest zdolny do kontynuowania podró y.
11. Uprawnieni kierowcy
11.1 Pojazd mo e być kierowany tylko przez Najemcę oraz dodatkowych kierowców wskazanych
przez Najemcę i wpisanych w Umowie najmu.
11.2 Najemca ponosi odpowiedzialność za działanie innych kierowców tak samo jak za swoje.
12. Ograniczenia w użytkowaniu
12.1 Najemca nie mo e u ytkować pojazdu w następuj cych celach: udział w imprezach
samochodowych, testach samochodów, transportu ładunków łatwopalnych, materiałów truj cych oraz
niebezpiecznych; pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem, nawet jeśli nie podlegaj one
karze pozbawienia wolności; do dalszego wynajmu; do innych celów które wykraczaj poza
postanowienia umowy, a w szczególności do celów nie zwi zanych z jazd .
12.2 Pojazd nale y odpowiednio traktować i właściwie zamykać. Nale y obserwować wszelkie
nieprawidłowości zwi zane z technicznym działaniem pojazdu. Najemca jest zobowi zany do
regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, i spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej
jazdy (min. co 1000km).
13. Przekazanie oraz zwrot pojazdu.
13.1 Najemca jest zobowi zany odbyć szczegółowy instrukta zwi zany z u ytkowaniem pojazdu,
który odbywa się w miejscu odbioru pojazdu, przed jego wydaniem.
13.2 Wynajmuj cy wynajmuje Najemcy Pojazd sprawny technicznie, czysty wewn trz i na zewn trz.
Wszelkie uwagi dotycz ce stanu technicznego, czy uszkodzeń Najemca winien zgłosić
Wynajmuj cemu w chwili wydania Pojazdu, co będzie przedmiotem niezwłocznego ustalenia i oceny
przez Wynajmuj cego.
13.3 Wydanie – odbiór Pojazdu przez Najemcę (data i godzina) stwierdzane będzie pisemnym
protokołem w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze stron, który staje się
integraln części Umowy Wynajmu. Najemca nie mo e omówić odbioru wydawanego mu przez
Wynajmuj cego Pojazdu z powodu stwierdzonych usterek, które w aden sposób nie pogarszaj
stanu technicznego Pojazdu, w szczególności nie maj wpływu na właściwości jezdne Pojazdu.
13.4 Najemca jest zobowi zany zwrócić Pojazd w takim stanie, w jakim go wynaj ł i w terminie
zawartym w Umowie Wynajmu. Miejscem zwrotu jest domyślnie miejsce wydania samochodu
campingowego Najemcy, chyba e postanowiono inaczej. Przed zwrotem pojazdu nale y wyczyścić
auto wewn trz oraz na zewn trz. Jeśli ten warunek nie jest dopełniony Najemca jest obci any
kosztami sprz tania wewn trz, oraz mycia na zewn trz, zgodnie z Cennikiem. W przypadku potrzeby
czyszczenia i opró nienia toalety chemicznej, Najemca zostanie obci ony kosztami zgodnie z
Cennikiem. Zwrot pojazdu jest potwierdzany podpisem pracownika „Euro Trans”.
Brak podpisu przedstawiciela „Euro Trans” powoduje, i to Najemca jest obci ony kosztami
ewentualnych zniszczeń pojazdu, szczególnie, jeśli pojazd został zaparkowany poza terenem
wskazanym przez Wynajmuj cego. Fakt tego podpisu nie zwalnia jednak Najemcę z
odpowiedzialności, jeśli szkoda została zauwa ona pó niej, a nie mo na było jej wykryć przy
przegl dzie podczas zwrotu.
13.5 „Euro Trans” umo liwia bezpłatne pozostawienie prywatnego samochodu Najemcy.
14. Uwagi dodatkowe
Jeśli Wynajmuj cy nie mo e dostarczyć zarezerwowanego pojazdu zwraca klientowi wpłacon kwotę
powiększon o rekompensatę w wysokości 10% całkowitej kwoty wynajmu.

15. Podróże zagraniczne
Istnieje mo liwość podró owania do krajów europejskich. Jakkolwiek podró e do krajów Europy
Wschodniej wymagaj wcześniejszej zgody Wynajmuj cego na piśmie. Podró e do regionów objętych
lub zagro onych wojn s zabronione.
16. Naprawy
16.1 Polecenia napraw, które s konieczne do przeprowadzenia tak, aby zagwarantować
bezpieczeństwo jazdy, mog być składane przez Najemcę do kwoty naprawy pln 100 netto lub
równowartości bez uprzedniego powiadomienia Wynajmuj cego; o większych naprawach nale y
wcześniej poinformować Wynajmuj cego.
16.2 Koszty napraw zostan zwrócone Najemcy przez Wynajmuj cego na podstawie przedło onych
rachunków oraz okazaniu wymienionych części, jeśli Najemca nie jest odpowiedzialny za powstanie
uszkodzeń.
16.3 Najemca jest uprawniony do uzyskania redukcji kwoty najmu w przypadku, gdy Wynajmuj cy
ponosi odpowiedzialność za szkody w poje dzie, które wyst piły podczas u ytkowania pojazdu przez
Najemcę, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i Najemca nie mógł pojazdu u ytkować.
Najemca jest zobowi zany do natychmiastowego poinformowania Wynajmuj cego o wszystkich
usterkach oraz musi dać Wynajmuj cemu czas na naprawę. Roszczenia o redukcję mo na składać,
gdy Najemca nie mógł natychmiast powiadomić o szkodzie lub Wynajmuj cy odmówił pomocy lub
udzielenie natychmiastowej pomocy było niemo liwe.
17. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
17.1 Najemca wyra a zgodę na przechowywanie i przetwarzanie do celów marketingowych swoich
danych osobowych przez Wynajmuj cego.
17.2 Wynajmuj cy mo e przesyłać dane osobowe Najemcy za pomoc centralnego systemu
ostrzegania osobom trzecim, w sytuacjach, gdy podczas wynajmu Najemca podał nieprawdziwe dane
lub gdy pojazd nie został zwrócony w czasie 3 godzin od momentu wygaśnięcia umowy najmu. W
przypadku wyst pienia opó nienia w przekazaniu Wynajmuj cemu pojazdu z powodów niezale nych
od Najemcy zobligowany jest On do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z „Euro Trans”. Ponadto
dane osobowe mog zostać udostępnione władzom odpowiedzialnym za prowadzenie spraw
cywilnych oraz karnych w sytuacji, gdy Najemca zachował się nieuczciwie lub s dowody na
udowodnienie tej tezy. Ta procedura jest przeprowadzana w przypadku podania fałszywych informacji
przy dokonywaniu najmu, posługiwania się fałszywymi lub kradzionymi dowodami to samości; brak
zwrotu pojazdu; nie zgłoszenia uszkodzeń pojazdu; złamania zasad kodeksu drogowego.
18. Prawodawstwo
Do postanowień uregulowanych niniejsz umow oraz określaj cych relacje między stronami stosuje
się wył cznie przepisy prawa polskiego.
19. Miejsce jurysdykcji
19.1 W przypadku wszczęcia postępowania s dowego na tle roszczeń wynikłych z tej umowy przez
Najemcę przeciw Wynajmuj cemu s dem właściwym jest s d polski. Najemca mo e podj ć czynności
prawne tylko w uprawnionych placówkach i s dach właściwych według siedziby Wynajmuj cego.
19.2 Miejsce zameldowania (siedziba) Najemcy lub siedziba Wynajmuj cego s miejscem gdzie
Wynajmuj cy mo e według swego wyboru podj ć czynności prawne przeciw Najemcy.
19.3 Powy sze postanowienia nie maj zastosowania w poni szych sytuacjach:
a) jeśli inne postanowienia maj ce ródła w międzynarodowych przepisach o zabezpieczeniu,
bezwzględnie obowi zkowe dla tego typu umów, które maj z mocy prawa wprost zastosowanie w
umowach najmu pomiędzy Najemc a „Euro Trans” s korzystniejsze dla Najemcy lub
b) jeśli obowi zkowe zabezpieczenia stosowane wprost z mocy prawa w kraju Unii Europejskiej, z
którego pochodzi Najemca s dla niego bardziej dogodne ani eli analogiczne przepisy prawa
polskiego.

20. Zmiany Warunków Najmu
Jeśli w wyniku indywidualnych ustaleń z Klientem „Euro Trans” wyraził zgodę na zmianę niektórych
ustaleń Warunków najmu, musz one zostać odnotowane pisemnie pod rygorem niewa ności poni ej:
………………………………..……………………………………………………………………………………
…...
………………………………..……………………………………………………………………………………
…...
………………………………..……………………………………………………………………………………
…...
………………………………..……………………………………………………………………………………
…...
………………………………..……………………………………………………………………………...……
….…………...………………………………..……………………………………………………………………
………

Zapoznałam/-em się z treścią i otrzymałam/-em Warunki wynajmu samochodu
kempingowego od „Euro Trans”, do treści nie wnoszę zastrzeżeń. Warunki najmu
samochodu kempingowego akceptuję.
Data i CZYTELNY podpis Klienta..................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Euro Trans” z prawem do wglądu i ich
aktualizacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 1333.poz.883).

Data i CZYTELNY podpis Klienta..................................................................................................................
Proszę o przesłanie podpisanego dokumentu e-mailem (biuro@ekamper.pl), oraz poczt na adres:
Euro Trans Krzysztof Krajnik
32-095 Iwanowice
Iwanowice Włościańskie 76
Dane do przelewów:
BZWBK 51 1090 1665 0000 0001 2965 9487

