
UMOWA REZERWACJI SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

Umowa rezerwacji jest zawarta pomiędzy:
Firmą Bcamper S.C N. Bałenkowski, M. Bałenkowski Kupienino 14 66-200 
ŚWIEBODZIN nip 9271965487 (zwanej dalej Bcamper S.C.),
a, 
…………………………………... legitymujący się dowodem osobistym seria i numer 
……………….. Wydanym przez ………..………………………….…… zamieszkały 
…………………………………..……………………., pesel ………………………..
Tel. kontaktowy …………………….
Zwanym dalej Najemcą 

Firma Bcamper S.C zobowiązuje się zarezerwować samochód kempingowy typu 
………….. ……………… w terminie od ………….. godzina 14.00 do 
………………..godzina 10.00
Ilość nocy: ……….., cena za noc ………....zł brutto Razem cena: …………. zł brutto
Numer nip w przypadku Fv……………………….

Jednocześnie Najemca zobowiązuje się do:

1. Przekazania opłaty rezerwacyjnej                ………..zł  w terminie do ………
2. Przekazać opłatę końcową w wysokości      ………..zł w terminie do ………
3. Opłata serwisowa                                            ……….w terminie do ………..
4. Przekazania Kaucji w wysokości 4000 zł                  w terminie do …………

Opłaty proszę przekazać przelewem na konto – Santander Bank 
Nr konta (IBAN): PL 78 1090 1593 0000 0001 4752 3590 

Bcamper S.C. Kupienino 14 66-200 Świebodzin
Jako termin zapłaty przyjmowany jest termin wpływu środków na konto firmy Bcamper S.C. 

W przypadku niedopełnienia zobowiązań przez Najemcę (Opłata Rezerwacyjna) w terminie do 2
dni roboczych od daty podpisania umowy przez firmę Bcamper S.C. umowa rezerwacyjna traci

ważność.
Pozostałe ustalenia są zawarte w „Warunki wynajmu samochodu kempingowego od

firmy Bcamper S.C”, które stanowią integralną część przedmiotowej umowy. Najemca potwierdza
niniejszym ze „Warunki wynajmu samochodu kempingowego od firmy Bcamper S.C. zostały mu

dostarczone 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 sporządzone w jednym egzemplarzu, następnie podpisane, skanowane i
przesłane e-mailem do Najemcy.

Najemca jest zobowiązany wydrukować dokumenty, podpisać każdą stronę i przesłać poczta na adres
Bcamper S.C 66-200 Świebodzin Kupienino 14

Pozostałe kwestie nieuregulowane przedmiotową umową (oraz dokumentami związanymi) są
regulowane tylko i wyłącznie na mocy odpowiednich przepisów prawa polskiego.

Najemca Bcamper S.C. 


