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UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO
(dalej jako Umowa)

Zawarta w dniu …............................................. w Szczecinie pomiędzy następującymi stronami:
Firmą Campernord Małgorzata Pachuta z siedzibą w Dobrej, pod adresem: ul. Szczecińska 20 B,
NIP 851-193-77-52, zwaną dalej „Wynajmującym”,
reprezentowaną przez – Małgorzatę Pachuta – Właściciel
a
Imię i nazwisko (lub nazwa firmy): ......................................................................................................
legitymująca się dowodem osobistym (seria i numer lub Regon/KRS/NIP).........................................
.............................................adres: ….................................................................................................
dane kontaktowe: …............................................................................................................................
zwaną dalej „Najemcą”
w imieniu której działa (wypełnić gdy najemcą jest os. fizyczna prowadząca działalność lub os.
prawną) ….......................................................................................... legitymująca się dowodem
osobistym (seria i numer) …..................................................................... adres: …...........................
…............................................ dane kontaktowe ….............................................................................
Wynajmujący oraz Najemca są w dalszej części niniejszej Umowy zwani łącznie Stronami,
a każdy z nich z osobna Stroną,
o treści następującej:
§1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest oddanie przez Wynajmującego Najemcy do używania
samochodu kempingowego marki …..................…....................... o numerze rejestracyjnym
…............................. nr nadwozia …........................................................ w dalszej części
Umowy zwanego Pojazdem, wraz w wyposażeniem określonym w Protokole zdawczo –
odbiorczym, na czas oznaczony, za wynagrodzeniem.
2. Wydanie i zwrot Pojazdu następuje na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego, który
stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Umowy. Protokół zdawczo – odbiorczy określa
stan techniczny i mechaniczny pojazdu, jego wyposażenie oraz wartość poszczególnych
składników wyposażenia.
3. Protokół zdawczo – odbiorczy stanowi podstawę do porównania stanu pojazdu i jego
wyposażenia w momencie wydania do stanu pojazdu i jego wyposażenia w momencie
zwrotu.

§2 OŚWIADCZENIA STRON UMOWY

1. Wynajmujący oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy oraz do
oddania Najemcy Pojazdu do używania.
2. Wynajmujący oświadcza, że Pojazd posiada aktualne polisy ubezpieczeniowe OC, AC,
NNW oraz Assistance, ma ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu. Ogólne
warunki ubezpieczenia OC, AC, NNW, Assistance stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy najmu, a przewidziane w nich procedury postępowania na wypadek szkody
obowiązują Najemcę.
3. Najemca oświadcza, że został pouczony o sposobie eksploatacji Pojazdu.
4. Najemca lub osoba działająca w imieniu Najemcy oświadcza, że posiada wymagane
prawem uprawnienia do kierowania Pojazdem na co okazuje stosowny dokument, którego
kopia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
5. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych
odpowiednim organom w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie oraz
w związku z innymi okolicznościami wynikającymi z realizacji niniejszej Umowy.
§3 CZAS TRWANIA UMOWY, WYDANIE I ZWROT POJAZDU

1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, Wynajmujący wyda Najemcy Pojazd
w dniu …................................................. o godzinie …................................... a Najemca
zwróci Wynajmującemu Pojazd do dnia ….............................., godzina …................ (dalej
jako: „Czas trwania umowy”).
2. Czas trwania umowy może być przedłużony jedynie za wyraźną zgodą Wynajmującego.
Zgoda

Wynajmującego

może

być

wyrażona

telefonicznie

przy

jednoczesnym
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3. Wynajmujący wyda Najemcy Pojazd jedynie w przypadku, gdy Najemca zapłaci w całości
Wynagrodzenie, kaucję oraz opłatę serwisową na rzecz Wynajmującego, na warunkach
o których mowa w niniejszej Umowie.
4. Wydanie Pojazdu odbywa się w siedzibie Wynajmującego mieszczącej się pod adresem:
72-003 Dobra ul.Szczecińska 20 b, w godzinach 1600-1800 .
Zwrot pojazdu odbywa się w siedzibie Wynajmującego mieszczącej się pod adresem:
72-003 Dobra ul.Szczecińska 20 b, w godzinach 800-1100. Strony mogą uzgodnić inne
miejsce przekazania Pojazdu.
5. W przypadku braku zwrotu Pojazdu, pomimo upływu czasu trwania umowy, Najemca
zobowiązany jest do odszkodowania zgodnie z Cennikiem opłat dodatkowych, który
stanowi Załącznik numer 4 do niniejszej Umowy.
6. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd sprzątnięty wewnątrz, z pełnym zbiornikiem
paliwa oraz opróżnioną kasetą toalety chemicznej. W przeciwnym razie naliczona zostanie
opłata dodatkowa zgoda z Cennikiem opłat dodatkowych.

§4 WYNAGRODZENIE I INNE OPŁATY ZWIĄZANE Z UMOWĄ

1. Wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę wynajmu pojazdu wynosi …................................
brutto, w tym …..................................... podatku VAT. Doba zaczyna się w godzinie odbioru
pojazdu i trwa do godziny 11.00 w dniu zdania pojazdu. Wynagrodzenie przysługujące
Wynajmującemu z tytułu niniejszej umowy, przy uwzględnieniu czasu jej trwania o którym
mowa w §3, wynosi razem …........................... brutto (dalej jako Wynagrodzenie). W
przypadku zdania pojazdu po upływie terminu, o którym mowa w umowie najmu, Najemca
zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 123 zł za każdą rozpoczętą godzinę
po upływie terminu zdania pojazdu.
2. Najemca, najpóźniej w dniu wydania Pojazdu, wpłaca Wynajmującemu kwotę w wysokości
369,00 zł brutto,tytułem obowiązkowej, bezzwrotnej opłaty serwisowej.
3. W przypadku zwrotu Pojazdu przed zakończeniem Czasu trwania umowy, Wynajmujący
nie jest zobowiązany do zwrotu Wynagrodzenia.
4. Najemca, najpóźniej w dniu wydania Pojazdu, wpłaca

Wynajmującemu kwotę

w wysokości 4000,00 zł tytułem kaucji na zabezpieczenie roszczeń i należności
przysługujących Wynajmującemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy, w szczególności ewentualne roszczenia, które mogą wynikać z:
1. zwrotu uszkodzonego Pojazdu;
2. zwrotu Pojazdu z niekompletnym lub uszkodzonym wyposażeniem;
3. zwrotu Pojazdu po upływie czasu trwania umowy;
4. należnych opłat dodatkowych wyszczególnionych w Cenniku opłat dodatkowych.
5. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy w pełnej kwocie po dokonaniu zwrotu Pojazdu pod
warunkiem braku okoliczności uzasadniających zatrzymanie kaucji w całości lub części.
6. W przypadku stwierdzenia konieczność naprawy lub wymiany części, podzespołów lub
wyposażenia Pojazdu, kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu naprawy lub wymiany,
w kwocie pomniejszonej o koszt naprawy lub wymiany.
7. Wynajmujący zobowiązuje się do udostępnienia, na życzenie Najemcy, rachunków
dokumentujących przeprowadzone naprawy.
8. W przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu Pojazdu, kaucja zostanie zwrócona
w kwocie pomniejszonej o wartość brakującego składnika wyposażenia, zgodnie
z jego wartością wymienioną w Protokole zdawczo – odbiorczym.
9. W przypadku naliczenia należnych Wynajmującemu opłat dodatkowych, kaucja zostanie
zwrócona w kwocie pomniejszonej o wartość opłaty wyliczonej na podstawie Cennika opłat
dodatkowych.
10. Najemca wyraża zgodę na pokrycie kosztów wymienionych w niniejszym paragrafie
z wpłaconej kaucji.
11. W przypadku gdy wysokość wpłaconej kaucji nie wystarcza na pokrycie kosztów naprawy
lub wymiany części, podzespołów lub wyposażenia Pojazdu, Najemca zobowiązany jest
do dopłaty różnicy w ciągu 3 dni. W przypadku braku wpłat Wynajmujący zastrzega sobie
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
12. Wynajmujący zobowiązuje się do wystawienia odpowiednich rachunków dokumentujących
dokonane rozliczenia.

§5 OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. Najemca zobowiązany jest do terminowego zwrotu pojazdu oraz zapłaty wynagrodzenia
zgodnie z Umową.
2. Najemca zobowiązany jest do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem,
z zachowaniem zasad prawidłowej eksploatacji, przestrzegania udzielonych mu instrukcji
oraz procedur postępowania na wypadek szkody przewidzianych w OWU.
3. Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz
świeczek w całym pojeździe.
4. Najemca zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach
w miejscach o ograniczonej wysokości (wys. pojazdu: …..................... ) oraz do
nieprzekraczania prędkości 110 km/h (zalecana prędkość to 100 km/h).
5. Najemca może używać pojazd jedynie na terytorium państw Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba, że Wynajmujący wyrazi pisemną zgodę
na używanie pojazdu także poza granicami tych państw.
6. Najemcy nie wolno używać Pojazdu do: transportu ładunków łatwopalnych, materiałów
trujących, zabronionych lub niebezpiecznych oraz pomocy w popełnieniu działań
sprzecznych z prawem.
7. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian i przeróbek w pojeździe.
8. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych takich jak: wymiana
żarówek, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, naprawa ogumienia itp.
§6
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KOLIZJI LUB WYPADKU DROGOWEJ, USZKODZENIA LUB AWARII
POJAZDU, KRADZIEŻY POJAZDU

1. W przypadku:
1. uszkodzenia Pojazdu w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego lub innego
zdarzenia,
2. kradzieży Pojazdu,
3. awarii pojazdu lub jego wyposażenia
Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie
Wynajmującego a następnie do postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi
w OWU oraz poleceniami Wynajmującego.
2. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym oraz
kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Policję oraz
uzyskać notatkę służbową sporządzoną przez Policję na miejscu zdarzenia.
3. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej, wypadku drogowym lub innym
zdarzeniu wywołującym szkodę Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu
w sposób uniemożliwiający powiększenie rozmiaru szkody.
4. Jeżeli uszkodzenie Pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie skutkuje dalszym
pogorszeniem stanu technicznego pojazdu, Najemca za zgodą Wynajmującego może
kontynuować jazdę.

5. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych napraw pojazdu lub jego wyposażenia bez
uprzedniej zgody Wynajmującego potwierdzonej e-mailem lub wiadomością sms.
6. Koszty dokonanych napraw będą rozliczone po odbiorze auta wyłącznie na podstawie
prawidłowo wystawionych faktur VAT oraz okazaniu wymienionych części. Warunkiem
pokrycia kosztów jest brak odpowiedzialności Najemcy za powstałą awarię.
§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY
1. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieprawidłowego
użytkowania pojazdu przez Najemcę lub osoby o której mowa w §7 pkt. 7 chyba, że są one
następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
2. Jeżeli pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego lub innego
zdarzenia spowodowanego przez Najemcę lub osobę o której mowa w §7 pkt. 7 Najemca
zobowiązany jest do wypłaty na rzecz Wynajmującego odszkodowania wynoszącego
1000 zł nawet w przypadku, gdy szkoda w Pojeździe zostanie pokryta w ramach
ubezpieczenia.
3. Jeżeli pojazd został utracony w wyniku kradzieży lub szkody całkowitej będącej
konsekwencją kolizji drogowej, wypadku drogowego lub innego zdarzenia spowodowanego
przez Najemcę lub osobę o której mowa w §7 pkt. 7 Najemca zobowiązany jest do wpłaty
na rzecz Wynajmującego odszkodowania wynoszącego 4000 zł nawet w przypadku, gdy
szkoda w Pojeździe zostanie pokryta w ramach ubezpieczenia.
4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w pojeździe, jeżeli wskutek
zawinionego przez Najemcę naruszenia postanowień OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń
odmówi wypłaty odszkodowania.
5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego wskutek:
1. kierowania Pojazdem wbrew przepisom ruchu drogowego obowiązującym w miejscu
zdarzenia wywołującego szkodę,
2. kierowania Pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
3. kierowania Pojazdem przez nieuprawnione osoby,
4. użytkowania pojazdu w zabronionym celu (w szczeg. § 5 pkt. 6 oraz §8 pkt. 6)
6. Odpowiedzialność odszkodowawcza Najemcy obejmuje również szkody wyrządzone
w wyposażeniu auta.
7. Najemca ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie działania za
działanie i zaniechanie działania osób przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę,
w szczególności osób, którym powierza lub zezwala na użytkowanie pojazdu.
8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim
w związku z ruchem pojazdu.
9. Odpowiedzialność odszkodowawcza Najemcy dotyczy szkód powstałych w czasie trwania
Umowy, choćby ich wykrycie nastąpiło po zwrocie pojazdu. W szczególności dotyczy to
sytuacji celowego ukrycia szkody przez Najemcę.
10. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, mandaty karne, opłaty dodatkowe
za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub ponad wykupiony czas parkowania, winiety
itp które zostały naliczone w czasie trwania Umowy. Dotyczy to również kosztów, które nie
zostały ujawnione do dnia zwrócenia pojazdu.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Najemca nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu innym osobom.
2. Osobą uprawnioną do kierowania Pojazdem jest wyłącznie Najemca lub osoba go
reprezentująca oraz inna osoba wskazana w Umowie na którą Wynajmujący wyraził zgodę
i która posiada stosowne uprawnienia do kierowania Pojazdem.
3. Wynajmujący wyraża zgodę na kierowanie Pojazdu przez:
1. …...................................................................................
2. …..................................................................................
4. Wynajmujący nie wyraża zgody na używanie pojazdu poza UE
5. Wynajmujący nie wyraża zgody na przewożenie zwierząt w Pojeździe.
6. Wszelkie wyjazdy do państw Europy wschodniej (np. Ukraina, Rosja, Białoruś) są
bezwzględnie zabronione. Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych
działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z niniejszej Umowy jest
sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Wynajmującego.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
1. Protokół zdawczo – odbiorczy,
2. Ogólne warunki ubezpieczenia OC, AC, NNW,ASSISTANCE,
3. Prawo jazdy wynajmującego,
4. Cennik opłat dodatkowych.
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