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UMOWA NAJMU KAMPERA 

WYNAJMUJACY NAJEMCA 

Marcin Poper 
NIP: 7282710229 REGON: 385347219 

92-413 Łódź 
ul. Piasta Kołodzieja 27 lok. 7 

tel. 796-085-218 
kontakt.kamper.mania@gmail.com 

www.kamper-mania.pl 

Imię i nazwisko: 

 
Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu): 

 

Telefon/mail: 
 

Dowód osobisty:                                                    Pesel: 
 

Nr prawa jazdy: 
 

 

OKRES NAJMU 

od:                                            godz.: 

do: 

Ilość dni: 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest NAJEM samochodu marki FIAT DUCATO II o numerze rejestracyjnym 

…………………………. nr nadwozia ………………………………. w dalszej części umowy zwanym  POJAZDEM, wraz 

z wyposażeniem dodatkowym, na czas oznaczony za wynagrodzeniem. 

2. Wynajmujący informuje najemcę, że przedmiotem umowy jest wynajem samochodu i nie jest to impreza 

turystyczna, ani pośredniczenie na zlecenie w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych. Oznacza to między innymi 

że najemca zawiera umowy ubezpieczenia we własnym imieniu i na własny rachunek. 

3. Pojazd posiada: aktualną polisę OC, AC, Assistance zwane dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia 

OWU oraz ma ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu. 

4. Pojazd posiada lokalizator GPS. 

5. Najemca oświadcza, że został pouczony o sposobie eksploatacji pojazdu. 

6. Najemca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem. Do podpisania umowy 

potrzebne są dwa dokumenty najemcy potwierdzające tożsamość i uprawnienia do kierowania Pojazdem – 

do wglądu. 

§ 2. Oświadczenia stron umowy 

1. Najemca oświadcza, że drugim kierowcą będzie:…………..................…………………………….………………………….. 

zam. …………………………………………………………………..…………………..............………………………...………….………………… 

seria i numer dowodu osobistego………………………….……………prawo jazdy nr…………................……………………… 

2. Najemca wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych wszelkim znanym organom 

Europejskim w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie, które jest on zobowiązany zapłacić 

zgodnie z Umową Najmu. 

§ 3. Czas trwania umowy 

1. Wynajmujący zobowiązuje się na podstawie niniejszej Umowy do przekazania Najemcy pojazdu 

określonego w pkt. 1.1. 
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2. Czas trwania umowy może być przedłużony jedynie za wyraźną zgodą wynajmującego. Zgoda 

wynajmującego może być wyrażona również telefonicznie potwierdzona sms-em. 

3. Po upływie czasu trwania umowy najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wynajmującemu 

pojazd. W przypadku braku zwrotu pojazdu, pomimo upływu czasu trwania umowy, najemca jest 

zobowiązany do odszkodowania, o którym mowa jest w § 4. pkt. 8 umowy. 

§ 4. Wynagrodzenie i inne opłaty 

1. Wynagrodzenie wynosi ........................ zł za każdą rozpoczętą dobę wynajmu pojazdu. Przez dobę 

rozumie się kolejne 24 godziny po wydaniu pojazdu najemcy. Wynagrodzenie przysługujące 

wynajmującemu z tytułu niniejszej umowy przy uwzględnieniu czasu jej trwania oraz opłaty serwisowej 

w wysokości ………….………. zł (butla z gazem oraz chemia do toalety) wynosi razem ............................ zł 

(słownie………………………………….…..……………). 

2. Wynagrodzenie jest płatne przez najemcę gotówką podczas wydania pojazdu. 

3. Najemca wpłaca wynajmującemu kwotę 3000,00 zł tytułem kaucji na zabezpieczenie roszczeń 

i  należności przysługujących wynajmującemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Kaucja jest płatna przez najemcę gotówką. 

5. Kaucja podlega zwrotowi najemcy w kwocie nominalnej do 7 dni od momentu zdania pojazdu na 

rachunek najemcy bądź w gotówce, o ile nie zachodzą okoliczności uzasadniające zatrzymanie kaucji 

w całości lub części. 

6. Jeżeli wysokość kaucji nie wystarcza na pokrycie szkody komunikacyjnej lub niekomunikacyjnej najemca 

jest zobowiązany do zapłaty różnicy według zasad odpowiedzialności określonych w § 7 umowy. 

7. Wpłatę zaliczki w wysokości 30% wartości najmu należy dokonać gotówką lub na nr rachunku: Bank 

Millennium nr: 31 1160 2202 0000 0003 2398 4126, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko 

najemcy oraz datę wyjazdu.  

8. W przypadku rezygnacji najemcy w terminie do 4 tygodni przed okresem wynajmu strony zgodnie 

przyjmują, że najemca zrezygnował z wynajmu pojazdu, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 

9. Jeżeli najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje 

się z wynajmującym, ten poinformuje organy ścigania o podejrzeniu kradzieży, co spowoduje całkowitą 

utratę kaucji i dalsze ewentualne konsekwencje finansowe lub prawne. 

10. Pojazd wypożyczany jest z pełnym zbiornikiem paliwa. 

§ 5. Obowiązki najemcy 

1. Najemca jest zobowiązany do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem zasad 

jego prawidłowej eksploatacji, przestrzegania instrukcji użytkownika oraz procedur postępowania na 

wypadek szkody przewidzianych w OWU. 

2. Najemca zobowiązany jest do terminowego zwrotu pojazdu oraz zapłaty wynagrodzenia zgodnie 

z umową. 

3. Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu i innych używek 

w całym pojeździe. 
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4. Pojazd powinien być zwrócony w stanie nieuszkodzonym, czystym, z pustym zbiornikiem na szarą wodę, 

z pustą kasetą toalety. W przypadku zwrotu nieposprzątanego pojazdu wynajmujący obciąży najemcę 

kosztami sprzątania.   

5. Pojazd ma zostać zwrócony wynajmującemu wraz z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku 

niespełnienia tego warunku wynajmujący obciąży najemcę kosztami uzupełnienia paliwa. 

6. Obowiązki najemcy w razie uszkodzenia pojazdu, wypadku lub kolizji drogowej, spowodowania szkody 

osobom trzecim, w związku z ruchem pojazdu, szczegółowo określa § 6 umowy. 

7. Najemca odpowiada za wszystkie opłaty i mandaty itp., np. za złe parkowanie, które Wynajmujący 

otrzyma z kraju i z zagranicy po terminie zwrotu kaucji.  

8. Najemca zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach w miejscach 

o ograniczonej wysokości ze względu na wysokość pojazdu 3,2 m. oraz do nieprzekraczania prędkości 90 

km/h (zalecana prędkość do 80 km/h). 

9. Obowiązki najemcy w razie uszkodzenia pojazdu, wypadku lub kolizji drogowej, spowodowania szkody 

osobom trzecim, w związku z ruchem pojazdu, szczegółowo określa § 6 umowy. 

10. Najemca zobowiązuje się nie wchodzić na dach pojazdu. 

11. Najemca zobowiązuje się do nie poruszania się pojazdem drogami trudnodostępnymi (m. in. piaszczysta 

nawierzchnia, błoto, drogi leśne) oraz do nieparkowania pojazdu w miejsca do tego nieprzeznaczonych. 

§ 6. Obowiązki najemcy na wypadek zdarzenia szkodowego w związku z ruchem pojazdu 

1. Jeżeli pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego, innego zdarzenia 

najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie wynajmującego, a następnie 

do postępowania zgodnie z poleceniami wynajmującego. 

2. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym najemca zobowiązany 

jest niezwłocznie powiadomić Policję na miejscu zdarzenia. 

3. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym, innym zdarzeniu 

wywołującym szkodę, najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu w sposób uniemożliwiającym 

powiększenie rozmiaru szkody. 

4. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych napraw pojazdu bez wyraźnej uprzedniej zgody wynajmującego. 

5. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie skutkuje dalszym pogorszeniem 

stanu technicznego pojazdu najemca, za zgodą wynajmującego, może kontynuować jazdę. 

§ 7. Odpowiedzialność za szkody 

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe, jeżeli wskutek zawinionego przez najemcę 

naruszeń postanowień OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania. 

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza najemcy dotyczy szkód powstałych w czasie trwania umowy najmu, 

choćby ich wykrycie nastąpiło po zwrocie pojazdu. W szczególności dotyczy to sytuacji celowego ukrycia 

szkody przez najemcę. 

3. Najemca odpowiedzialny jest za własne działanie lub zaniechanie działania oraz za działania lub 

zaniechania osób przy pomocy których wykonuje umowę najmu. 

4. Odpowiedzialność najemcy obejmuje również szkody wyrządzone w wyposażeniu dodatkowym pojazdu. 
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5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem 

pojazdu, chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność najemcy. 

6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek kierowania pojazdem pod 

wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. 

7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego wskutek kierowania 

pojazdem wbrew przepisom ruchu drogowego obowiązującym w miejscu zdarzenia wywołującego szkodę. 

8. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, winiety za granicą, opłaty za autostrady,  mandaty 

karne, opłaty dodatkowe za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub ponad wykupiony czas parkowania, 

itp. które zostały naliczone w czasie dysponowania przez niego pojazdem, chyba że są one następstwem 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wynajmujący. 

§ 10. Ogólne Warunki Najmu 

1. Kierowcą pojazdu może być Najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do Umowy Najmu jako 

drugi kierowca. Kierujący pojazdem musi mieć ukończone 25 lat oraz posiadać prawo jazdy kat. 

B przynajmniej od 3 lat. 

2. Wymagane dokumenty (do wglądu) to dowód osobisty oraz prawo jazdy (od co najmniej od 3 lat). 

4. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji: 

a) kradzież pojazdu - całkowita utrata kaucji, 

b) w przypadku opóźnień w zwrocie pojazdu każda następna godzina płatna będzie 20,00 zł (do 

4 godziny). Po przekroczeniu 4 godz. WYNAJMUJĄCY potrąci z kaucji opłatę w wysokości 

dwukrotnej stawki dobowej wynajmu pojazdu. 

c) zagubienie kluczyków lub złamanie kluczyka - 200 zł, 

d) zagubienie dowodu rejestracyjnego - 200 zł, 

e) palenie tytoniu w aucie - 1000 zł, 

f) drobne uszkodzenia nie przekraczające kwoty kaucji - według wyceny rzeczoznawcy, 

g) spowodowanie kolizji - całkowita utrata kaucji, 

h) uszkodzenie pojazdu powodujące, że wartość naprawy przekracza kwotę kaucji całkowita utrata 

kaucji, 

i) mycie i czyszczenie wnętrza pojazdu - 250 zł, 

j) brakujące lub podmienione części pojazdu i/lub wyposażenia - dwukrotna wartość tych części 

według cen rynkowych, 

k) uszkodzona tapicerka i wypalone dziury po papierosach - wartość usunięcia usterki w zakładzie 

tapicerskim 

l) inne: do indywidualnej negocjacji. 

5. Podstawienie i/lub odbiór pojazdu w miejscach innych niż Łódź lub Rogów k/Brzezin do indywidualnej 

negocjacji. 

6. Każde odstępstwo od uzgodnionego terminu powinno być zaakceptowane przez wynajmującego (sms –

em/mailem). W innym przypadku wynajmujący jest upoważniony do przejęcia pojazdu na koszt najemcy 

i do obciążenia najemcy za dodatkowe używanie pojazdu. 

7. Rozliczenie kaucji maksymalnie do 7 dni od chwili zdania pojazdu. Należy pamiętać, że ubezpieczenie AC 

nie pokrywa uszkodzeń dotyczących: koła, zawieszenia, szyb, instalacji radiowej, aktów wandalizmu, etc. 

8. Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych personalnych w dokumentach wynajmującego. 

9. Opłata za wynajem pojazdu nie obejmuje kosztów paliwa. 
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§ 9. Odstąpienie od umowy 

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili, jeżeli zarezerwowany 

pojazd ulegnie wcześniejszemu wypadkowi lub innemu uszkodzeniu lub istnieją inne ważne okoliczności 

i nie ma możliwości na bezpieczne użytkowanie pojazdu przez najemcę. W takim przypadku wynajmujący 

zwraca koszty zaliczki, wpłaconą przez najemcę w trybie natychmiastowym, jednak z tego tytułu nie należy 

się najemcy żadne dodatkowe odszkodowanie. 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Najemca nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu innym osobom. 

2. Wynajmujący wyraża na używanie pojazdu przez najemcę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tj. 

państw wspólnoty europejskiej i państw stowarzyszonych. 

3. 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. 

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy najmu będą rozpatrywane w Sądzie właściwym 

dla wynajmującego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

7. Oświadczam, że przed wydaniem pojazdu uczestniczyłem/łam w obowiązkowym szkoleniu  zakresu 

obsługi wszystkich urządzeń i systemów pojazdu przeprowadzonym przez Wynajmującego, a także, że 

zrozumiałem/łam i przyswoiłem/łam wszelkie przekazane mi informacje oraz że po odbyciu szkolenia 

potrafię obsługiwać wszystkie urządzenia i systemu pojazdu. Jednocześnie zobowiązuje się przekazać 

wszelkie informacje o których mowa powyżej, wszystkim osobom, które będą użytkować pojazd w okresie 

najmu. Jednocześnie potwierdzam, że wszelkie ewentualne niedogodności wynikające z niezastosowania 

się, niezrozumienia w całości lub w części lub zniekształcenia informacji objętych szkoleniem, nie stanowią 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wynajmującego Przed podpisaniem umowa została 

odczytana, a jej warunki zaakceptowane przez obie strony. 

 

………………………………………………………                                                          ………………..………………………………… 

                    Wynajmujący                                                                                                     Najemca    

Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Wynajmującego, iż: 

- administratorem moich danych osobowych przekazywanych przeze mnie w związku z zawarciem umowy 

najmu samochodu kempingowego takich jak: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego,  numer  

i  seria  prawa  jazdy,  adres  zamieszkania,  numer  telefonu  kontaktowego,  adres  e-mail  oraz jest 

Wynajmujący; 

- przysługuje  mi  prawo  dostępu  do  treści  moich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  

ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia sprzeciwu, prawo do  

cofnięcia  zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie  (bez wpływu na  zgodność  z prawem 

przetwarzania,  którego dokonano na podstawie  zgody przed jej cofnięciem); 

- mam prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż 

przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych; 
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- podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wynajęcia samochodu kempingowego; 

-  moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  dla  celów  związanych  z  realizacją  umowy  najmu  samochodu  

kempingowego  oraz  korzystaniem  przeze  mnie  z  ww.  pojazdu,  w  tym  wykonywaniem  wszelkich  

czynności  związanych  z jego  użytkowaniem;   

- podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. - Dz. U.  z 2016 r. poz. 922), tj. wyrażenie przeze mnie 

zgody, a także art. 23 ust. 1 pkt 3) ww. ustawy, tj. konieczność przetwarzania danych w celu  realizacji 

umowy najmu samochodu kempingowego. 

…………….…………………………………… 
(data, miejscowość, czytelny podpis) 

Niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie, przekazywanie, udostępnianie i przetwarzanie moich danych 

osobowych: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu, numer i seria prawa jazdy, adres 

zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail dla celów realizacji umowy najmu samochodu 

kempingowego, jak również dla wszelkich innych celów związanych  z  korzystaniem  przeze  mnie  

z   kempingowego. 

………….…………………………………… 
(data, miejscowość, czytelny podpis) 

 

Protokół zdawczo – odbiorczy 

 

Stan techniczny pojazdu w momencie oddania jest / nie jest taki sam jak w momencie wydania: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Najemca oświadcza że zapoznał się z niniejszym protokołem i potwierdza zgodność ze stanem faktycznym. 

Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu wysprzątanego, z pustym zbiornikiem wody szarej, z pustą kasetą 

toalety oraz z pełnym zbiornikiem paliwa. Jeśli pojazd nie spełnia tych warunków naliczana jest opłata karna 

potrącana z kaucji. 

Najemca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku zniszczenia wyposażenia lub uszkodzenia 

pojazdu. Kwota kary umownej z tego tytułu jest potrącona z kaucji, na co najemca wyraża zgodę. 

 

Najemca oświadcza, iż otrzymał kaucję zwrotną w wysokości ……………………… zł (słownie………………………………….). 

 

………………………………………………                                                                        ……………………………………………… 

            Wynajmujący                                                                                                                  Najemca 


