UMOWA NAJMU POJAZDU KEMPINGOWEGO
Zawarta w dniu………………………………….. w Olszance pomiędzy:
KAMPEROWE PODRÓŻE Dominik Najdek, Olszanka 46, 96-330 Puszcza Mariańska,
NIP 522-101-05-54, Tel. +48 501 646 850, zwanym w dalszej części Wynajmującym, a
……………………………………………………………………………………………………………
(konieczne dwa dokumenty potwierdzające tożsamość wynajmującego, a w przypadku firm aktualny odpis z KRS
(wpis do ewidencji) oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej podmiot)

PESEL: ………………………………………….
NIP: ………………………………………………
Seria i nr dowodu osobistego / paszportu: ………………………...…………………
Adres: …………………………………………………………………………………….
Nr telefonu: ……………………………………..
zwanym w dalszej części Najemcą.
§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wynajem samochodu kempingowego ……………………………..
………………………………………. o numerze rejestracyjnym …………………………………..,
numerze nadwozia …………………………………………. wraz z dodatkowym wyposażeniem,
zwanym w dalszej części umowy Pojazdem, na czas oznaczony w §2 za wynagrodzeniem
określonym w §5.
2. Wynajmujący zastrzega, iż wyposażenie do Pojazdu może być wynajęte wyłączanie
razem z pojazdem.
3. Wynajmujący przekazuje Najemcy na czas trwania najmu: dowód rejestracyjny, polisę OC/
AC, komplet kluczyków do pojazdu.
§ 2 Czas trwania umowy
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres:
od dnia ……………………………… od godziny ………………………..
do dnia …………………………….. do godziny 16.00.
1. Najemca zobowiązuje się do terminowego zwrotu wynajętego pojazdu wraz z
wyposażeniem w stanie niepogorszonym.
2. Najemca może telefonicznie bądź elektronicznie przedłużyć okres najmu, przy czym
informacja o przedłużeniu musi zostać przekazana Wynajmującemu jeszcze w okresie
obowiązywania umowy. Przedłużenie okresu najmu może nastąpić tylko raz, na okres nie
dłuższy niż 7 dni. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na
przedłużenie okresu najmu bez podawania przyczyn. W takim przypadku Najemca
zobowiązuje się oddać Pojazd w pierwotnie ustalonym terminie.
3. W przypadku, kiedy Najemca opóźni zwrot Pojazdu o więcej niż 6 godzin nie uzyskawszy
wcześniej zgody Wynajmującego, Wynajmujący zawiadomi Policję o kradzieży lub
przywłaszczeniu Przedmiotu Najmu i obciąży Najemcę karą umowną w wysokości trzykrotnej
stawki dobowej brutto dla przedmiotu najmu za każdy dzień zwłoki. Niezależnie od kary
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umownej Wynajmujący będzie mógł dochodzić od Najemcy odszkodowania na zasadach
ogólnych przepisów kodeksu cywilnego w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody
będzie wyższa niż kara umowna.
4. Miejsce odbioru i zwrotu Pojazdu przez Najemcę:
Olszanka 46, 96-330 Puszcza Mariańska - o ile Strony nie ustalą inaczej.
Podać miejsce i czas odbioru/zwrotu:
Adres odbioru…………………………………………………………………godzina………
Adres zwrotu….……………………………………………………………….godzina………
5. Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku:
a. Oddania przez najemcę Pojazdu osobie trzeciej do bezpłatnego użytkowania lub w
podnajem bez pisemnej zgody Wynajmującego.
b. Używania przez Najemcę Pojazdu niezgodnie z zasadami eksploatacyjnymi
właściwymi dla pojazdu tego typu.
c. Używania przez Najemcę Pojazdu niezgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego.
§ 3 Obowiązki i odpowiedzialność
1. Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem opisanego w §1 Pojazdu oraz wyposażenia i
może nimi swobodnie i bez żadnych ograniczeń rozporządzać.
2. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z wymaganiami, kwalifikacjami i uprawnieniami do
kierowania Pojazdem oraz ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tytułu umyślnego
i nieumyślnego ich naruszenia.
3. Najemca przed rozpoczęciem korzystania z Pojazdu zobowiązuje się upewnić, że Pojazd
jest sprawny technicznie i jego eksploatacja nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników
drogi.
4. Najemca zobowiązany jest do używania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
prawem o ruchu drogowym. Koszty związane z naruszeniem prawa o ruchu drogowym
obciążają Najemcę.
5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przewożony ładunek oraz za jego
zabezpieczenie, a także za umieszczenie ładunku przekraczającego dopuszczalną
ładowność.
6. Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć Pojazd przed kradzieżą oraz przed zniszczeniem
osób trzecich, a także utrzymywać Pojazd w czystości.
7. Najemca nie może dokonywać żadnych zmian, przeróbek oraz samodzielnych napraw w
wypożyczonym pojeździe. Jeżeli podczas użytkowania dojdzie do uszkodzeń, naprawa może
nastąpić w serwisie wyznaczonym przez Wynajmującego na koszt Najemcy.
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8. Strony niniejszej umowy wspólnie potwierdzają w protokole zdawczo odbiorczym, że stan
techniczny Pojazdu oraz wyposażenia w chwili jego wydania Najemcy jest dobry i pozwala
na swobodne używanie Pojazdu przez Najemcę.
§ 4 Procedura postępowania w przypadku kolizji lub wypadku
1. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia Pojazdu w wyniku włamania, innego czynu
zabronionego, lub w wyniku wypadku Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego
zgłoszenia tego faktu w najbliższej placówce Policji, oraz do niezwłocznego skontaktowania
się z Wynajmującym i postępowania według otrzymanych instrukcji.
2. Szczegółowy opis procedury postępowania w przypadku kolizji lub wypadku opisuje
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAMPEROWE PODRÓŻE.
§ 5 Wynagrodzenie oraz inne opłaty związane z umową
1. Opłaty brutto (czynsz najmu pojazdu, czynsz najmu dodatkowego wyposażenia), wraz z
kaucją z tytułu wypożyczenia samochodu pobierane są z góry za cały okres najmu.
2. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu niniejszej
umowy.
Czynsz Najmu pojazdu wynosi: ………………… X ……………
Czynsz Najmu wyposażenia/przygotowania serwisowego wynosi:
Kaucja wynosi:

łącznie

……………zł
……………zł
5000 zł

Razem wpłacono:

……………zł

3. Kaucja będzie zwracana przelewem na konto bankowe Najemcy w terminie do siedmiu dni
roboczych od dnia zwrotu Pojazdu, o ile Wynajmujący nie obciąży najemcy kosztami
wszelkich należności i roszczeń, w tym zniszczeń i uszkodzeń.
4. Opłatę rezerwacyjną należy uregulować w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy
przelewem na konto firmy:
Dominik Najdek
Nr konta: 55 1160 2202 0000 0004 5397 9893 z dopiskiem:
Opłata rezerwacyjna / wynajem samochodu w terminie „od…do…” Imię i Nazwisko.
5. W przypadku, kiedy oplata rezerwacyjna została dokonana przed podpisaniem Umowy
Najmu Pojazdu, Najemca zobowiązuje się przedłożyć Wynajmującemu dowód uiszczenia
opłaty rezerwacyjnej.
6. W przypadku braku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej Umowa Najmu Przedmiotu Najmu
ulega automatycznemu rozwiązaniu.
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§ 6 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa, w
szczególności Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 2.
3. Spory pomiędzy stronami niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Wynajmującego.
4. Integralną częścią umowy jest:
a. ZAŁĄCZNIK NR 1 - DANE NAJEMCY DO UMOWY NAJMU POJAZDU
KEMPINGOWEGO.
b. ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY DO UMOWY NAJMU
POJAZDU KEMPINGOWEGO
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.

……………………………………..
Czytelny podpis Wynajmującego
Osoby upoważnionej

……………………………..
Czytelny podpis Najemcy

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAMPEROWE
PODRÓŻE Dominik Najdek Olszanka 46 96-330 Puszcza Mariańska.
…………………………….
Czytelny podpis Najemcy
Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję CENNIK OPŁAT TOWARZYSZĄCYCH
WYPOŻYCZALNI KAMPEROWE PODRÓŻE Dominik Najdek Olszanka 46
96-330 Puszcza Mariańska
…………………………….
Czytelny podpis Najemcy
Oświadczam, iż odbyłem/am szkolenie z zakresu obsługi wynajmowanego pojazdu z
WYPOŻYCZALNI KAMPEROWE PODRÓŻE Dominik Najdek Olszanka 46
96-330 Puszcza Mariańska.
…………………………….
Czytelny podpis Najemcy
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