ul. Bokserska 1c, O2-682 Warszaw
tel. kom. +48 888-46-33-33

UMOWA najmu
samochodu campingowego

zawarta w ................................. w dniu ...................................................................
pomiędzy:..................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym
a................................................................................................................................
zwanym/-ą w dalszej części umowy Najemcą o następującej treści:
Przedmiot umowy
§1
1.Wynajmujący oddaje, a Najemca przyjmuje do używania samochód
marki.......................................................................o numerze rejestracyjnym
........................................................ nr nadwozia .................................. nr silnika
....................................., zwany w dalszej części umowy „pojazdem”.
§ 2.
1. Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem pojazdu, a pojazd posiada aktualną polisę OC, AC,
Assistance oraz został dopuszczony do ruchu i posiada aktualne badania techniczne.
2. Ogólne warunki ubezpieczenia OC, AC, Assistance (zwane dalej OWU) stanowią załącznik nr 1 do
niniejszej umowy, a przewidziane w nich procedury postępowania na wypadek szkody obowiązują
Najemcę.
3. Pojazd wyposażony jest w dodatkowe urządzenia techniczne, takie jak:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
§3
1. Najemca oświadcza, iż posiada uprawnienia do kierowania pojazdem, stwierdzone prawem jazdy
kategorii .................., wydanym przez ............................................................... w dniu
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......................................, przez okres czasu wymagany Regulaminem wynajmu samochodu
(zwanego dalej: Regulaminem), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Kserokopia
prawa jazdy dołączona zostaje do niniejszej umowy i stanowi załącznik nr 3.
2. Najemca oświadcza, iż został pouczony o sposobie eksploatacji pojazdu oraz, że znany jest mu
ogólny stan techniczny pojazdu, gdyż wiedzę w tym przedmiocie nabył podczas okazania samochodu
przed zawarciem niniejszej umowy. Najemca nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń ani uwag.
Czas trwania umowy
§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od .......................... godz. ....................do
........................., godz. ...................... tj. na ................... dni, z możliwością jej przedłużenia na
warunkach Regulaminu, za uprzednią wyraźną zgodą Wynajmującego.
2. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrotu pojazdu. W
przypadku uchybienia terminowi Najemca zobowiązany jest do zapłaty odpowiedniego
odszkodowania, o którym mowa w §6 pkt. 6
Wydanie pojazdu
§5
1. Wydanie pojazdu nastąpi w dniu ....................... o godz..................... .
2. Wydanie pojazdu poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego, który
stanowić będzie załącznik nr 4. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać opis stanu pojazdu, w
jakim znajduje się pojazd w chwili dokonania jego oględzin i wydania oraz służyć będzie porównaniu
stanu pojazdu w chwili jego wydania ze stanem pojazdu w chwili jego zwrotu.
Wynagrodzenie i opłaty
§6
1. Wynagrodzenie wynosi ................. zł (słownie: ........................................................ złotych)
brutto. Wynagrodzenie ustalone jest jako iloczyn liczby dób rozpoczętych od chwili wydania
pojazdu i opłaty dobowej wynoszącej ................. zł (słownie:........................................................
złotych) brutto. Przez dobę rozumie się kolejne 24 godziny od chwili wydania pojazdu.
2. Zapłata wynagrodzenia następuje z góry bezpośrednio do rąk Wynajmującego lub na
wskazany numer rachunku bankowego
...................................................................................................................
3. W przypadku przedłużenia umowy wynagrodzenie ulega odpowiedniemu podwyższeniu i
Najemca zobowiązany jest do uiszczenia podwyższonego wynagrodzenia.
4. Najemca uiszcza z góry na rzecz Wynajmującego kwotę...................................................zł
(słownie:...................................................................................................................... złotych) brutto
tytułem kaucji na zabezpieczenie roszczeń i należności przysługujących Wynajmującemu z tytułu
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niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemcę. Jeżeli wysokość kaucji nie
pokrywa szkody Najemca zobowiązany jest do dopłaty różnicy.
5. Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zwrotu pojazdu, w całości lub w części, gdy
zaistniały podstawy jej pomniejszenia lub zatrzymania.
6. W przypadku zwrotu pojazdu po upływie terminu umowy Najemca zobowiązany jest do
zapłaty odszkodowania w wysokości dwukrotnej stawki dobowej za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia.
Warunki używania pojazdu
§7
1. Najemca nie może oddawać samochodu do używania osobie trzeciej, ani oddawać go w podnajem.
2. Uprawnionym do kierowania pojazdem jest wyłącznie Najemca lub osoba przez niego wskazana,
na którą Wynajmujący wyraził zgodę.
3. Najemca zobowiązuje się do używania pojazdu zgodnie z warunkami niniejszej umowy i
warunkami Regulaminu, tj. wyłącznie na potrzeby rekreacyjno-turystyczne, zgodnie z jego
przeznaczeniem, z zachowaniem zasad prawidłowej eksploatacji, przestrzeganiem instrukcji
użytkownika oraz procedur postępowania na wypadek szkody przewidzianych w OWU.
4. Najemca nie może dokonywać w pojeździe żadnych zmian ani przeróbek.
5. Pojazd może być używany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Wynajmujący
udzieli zgody na używanie pojazdu poza granicami kraju.
6. Najemca zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach w miejscach
ograniczonej wysokości ze względu na wysokość przejazdu 3,2 m oraz do nieprzekraczania prędkości
120 km/h.
Zwrot pojazdu
§8
1. Najemca zobowiązany jest do terminowego zwrotu pojazdu:
a) w stanie niepogorszonym, poza ubytkiem wynikającym z normalnej eksploatacji oraz w stanie
nieuszkodzonym- w przypadku stwierdzenia uszkodzeń Wynajmującemu przysługuje względem
Najemcy roszczenie o naprawienie szkody,
b) w stanie czystym- zwrot zabrudzonego pojazdu skutkować będzie z obciążeniem Najemcy kosztami
sprzątania, w wysokości ustalonymi w Regulaminie.
c) z uzupełnionym do pełna zbiornikiem paliwa lub butlą gazową- zwrot pojazdu z naruszeniem tych
warunków skutkować będzie obciążeniem Najemcy kosztami uzupełnienia paliwa lub gazu.
Obowiązki najemcy w przypadku uszkodzenia pojazdu i wyrządzenia szkody osobie trzeciej
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§9
1. W przypadku uszkodzenia pojazdu na skutek wypadku lub kolizji drogowej albo innego zdarzenia
Najemca zobowiązany jest do podjęcia działań przewidzianych w Regulaminie.
2. Jeśli z okoliczności wynika, iż uszkodzenie pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu jazdy, a
kontynuowanie jazdy nie spowoduje dalszego pogorszenia stanu technicznego pojazdu Najemca
za wyraźną zgodą Wynajmującego może w dalszym ciągu kontynuować jazdę.
Odpowiedzialność za szkodę
§ 10
1. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w pojeździe, na warunkach ujętych
w Regulaminie.
Postanowienia końcowe
§ 11
1. Wynajmujący:
a) wyraża/ nie wyraża zgody na używanie samochodu przez Najemcę poza granicami RP,
b) wyraża zgodę na kierowanie pojazdem przez ......................................................................,
mającego uprawnienia do kierowania pojazdem przez wymagany Regulaminem okres czasu,
posiadającego prawo jazdy kategorii .............. wydane przez
....................................................................................... w dniu ..........................
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Sądem właściwym dla rozpoznania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby
Wynajmującego.
§ 14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.......................................................
......................................................
Wynajmujący

Najemca
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