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UMOWA NAJMU
SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

zawarta w dniu ………………. w Mosinie, pomiędzy:

1. AUTO  WYPOŻYCZALNIA  B&B  Barbara  Andrzejewska,  Bartosz  Guzik  S.C.  ul.  Marii

Kownackiej 3, 62-050 Mosina, NIP 7773277486, REGON 366495819, tel. 501-329-711

reprezentowaną przez Bartosz Guzik

zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM 

a

2. Panem  ……………………………………  zamieszkałym  w  …………………………………….
legitymującym  się  dowodem  osobistym  seria  …………………………..  wydanym  przez
…………………………………..  posiadającym  prawo jazdy nr  …………………wydane przez
………………….. Nr telefonu kontaktowego ……………….. e-mail ……………………………….

 zwanym dalej NAJEMCĄ,

zwanymi dalej łącznie STRONAMI

o następującej treści:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że jest właścicielem pojazdu marki ……………………. -pojazd
Kempingowy, model ………………….. o numerze rejestracyjnym ……………….., nr nadwozia
………………………………..,  ubezpieczonym  w  ………………………………….  w  zakresie
AC/OC (polisa nr ……………………….).

2. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że pojazd wskazany w ust. 1  jest w pełni sprawny oraz, że jest
dopuszczony do ruchu a także posiada aktualne badania techniczne. 

3. WYNAJMUJĄCY  oświadcza,  że  pojazd  wskazany  w  ust.  1  jest  wyposażony  w  sprawną
gaśnicę,  koło  zapasowe,  zestaw narzędzi,  radio,  apteczkę,  zestaw żarówek,  co NAJEMCA
niniejszym potwierdza. 

4. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że pojazd wskazany w ust. 1 posiada pełny zbiornik paliwa, co
NAJEMCA niniejszym potwierdza.

5. WYNAJMUJĄCY  oddaje  NAJEMCY wraz  z  pojazdem  opisanym  wyżej:  kluczyki,  dowód
rejestracyjny, dokument ważnej polisy ubezpieczeniowej OC.

6. NAJEMCA oświadcza, że posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdem i została
pouczony o sposobie eksploatacji pojazdu stanowiącego przedmiot najmu. 

7. NAJEMCA oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny ww. pojazdu i nie zgłasza w tym
zakresie żadnych zastrzeżeń. 

§ 2. 
CZAS TRWANA NAJMU

1. Niniejsza  umowa  zawarta  jest  na  czas  określony.  WYNAJMUJĄCY  zobowiązuje  się  na
podstawie niniejszej  Umowy do przekazania NAJEMCY pojazdu wskazanego w §1. ust.  1
wraz z wyposażeniem wyszczególnionym w § 1 ust. 3 – 5  na okres: 

 od dnia ………………….. godzina: ………………… do dnia ………………… godzina:
……………………….. tj. na …………… dni.
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2. Po  upływie  czasu  trwania  umowy  NAJEMCA  zobowiązany  jest  niezwłocznie  zwrócić
WYNAJMUJĄCEMU pojazd. W przypadku braku zwrotu pojazdu, pomimo upływu czasu
trwania  umowy,  NAJEMCA zobowiązany  będzie  do  zapłaty  kary  umownej  wskazanej  w
OWN.

3. Wyłącznie za wyraźną zgodą WYNAJMUJĄCEGO czas trwania najmu wskazany w ust.  1
może  ulec  przedłużeniu.  Jednakże  NAJEMCA  jest  zobowiązany  do  powiadomienia
WYNAJMUJĄCEGO o przedłużeniu czasu trwania najmu nie później niż na 12 godzin przed
upływem okresu najmu.  Oświadczenie WYNAJMUJĄCEGO dotyczące wyrażenia zgody na
przedłużenie okresu najmu winno nastąpić w formie pisemnej. Przez pisemną zgodę uważa
się  również złożenie  oświadczenia  przesłanego drogą mailową lub wiadomością  tekstową
sms. 

4. W przypadku zwrotu przez NAJEMCĘ pojazdu w terminie wcześniejszym niż wskazany w
niniejszej umowie, z przyczyn leżących po stronie NAJEMCY, WYNAJMUJĄCY nie będzie
zobowiązany do zwrotu NAJEMCY wynagrodzenia z tego tytułu. 

§ 3. 
ODBIÓR/ZDANIE POJAZDU

1. Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie WYNAJMUJĄCEGO wskazanej w komparycji niniejszej
umowy, na postawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. NAJEMCA zobowiązany jest do zwrotu pojazdu WYNAJMUJĄCEMU najpóźniej w terminie
wskazanym w § 2 ust.  1,  w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające ze zwykłej
eksploatacji,  z  pełnym  zbiornikiem  paliwa  wraz  z  dokumentami  i  wyposażeniem  z  nim
wydanym, pod  rygorem obciążenia  NAJEMCY karami  umownymi wskazanymi  w OWN.
Stan pojazdu w chwili zwrotu ustalany jest w protokole odbioru.

3. W przypadku braku zwrotu przez NAJEMCĘ pojazdu WYNAJMUJĄCY uprawniony będzie
do powiadomienia organów ścigania o zaistniałych okolicznościach. 

§ 4.
WYNAGRODZENIE

1. Na podstawie niniejszej umowy, Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie z tytułu najmu
wynosić  będzie  ………………netto  za  cały  okres  wynajmu.  Niniejsza  kwota  powiększona
będzie o wartość podatku VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w §4 pkt 1 i 2 płatne będzie z góry na rachunek bankowy
WYNAJMUJĄCEGO prowadzony przez Santander Bank, Nr rachunku 49 1090 1405 0000 0001
3408 7591 lub gotówką za pokwitowaniem płatną w kasie.

§ 5.
KAUCJA

1. Niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w §4. Umowy oraz na zabezpieczenie wszelkich
potencjalnych roszczeń WYNAJMUJĄCEGO wobec NAJEMCY z tytułu wykonania niniejszej
umowy, NAJEMCA zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz WYNAJMUJĄCEGO kwotę
w wysokości ……………………… zł tytułem kaucji zabezpieczającej. 

2. Kaucja zabezpieczająca płatna będzie z góry na rachunek bankowy lub gotówką.
3. WYNAJMUJĄCY  zobowiązany  będzie  do  zwrotu  NAJEMCY  kaucji  zabezpieczającej  nie

później niż w dniu zdania pojazdu , o ile nie zostanie zaliczona na poczet kar umownych lub
innych roszczeń przysługujących WYNAJMUJĄCEMU z tytułu wykonania niniejszej umowy

4. NAJEMCA w przypadku naliczenia kar umownych lub innych roszczeń wyraża zgodę na
potrącenie przez WYNAJMUJĄCEGO w/w kwot z kaucji zabezpieczającej.

§ 6
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DORĘCZENIA

1. Wszelkie doręczenia związane z wykonaniem niniejszej umowy dokonywane będą na niżej
podane adresy: 
a) WYNAJMUJĄCEGO:

Auto Wypożyczalnia 62-050 Mosina Marii Kownackiej 3 biuro@bamar-kamper.pl

tel.: 607 725 838

b) NAJEMCY:

………………………………………………..

2. Wskazanie  nowego  adresu  nie  stanowi  zmiany  umowy,  lecz  wymaga  pisemnego,  pod
rygorem nieważności, zawiadomienia drugiej Strony i jest skuteczne od dnia doręczenia. Do
czasu  takiego  doręczenia  uważane  będą  za  doręczone  oświadczenia  złożone  na
dotychczasowy adres. 

§ 7
POSTANOWIENIA

KOŃCOWE

1. Każda  zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  wymaga  formy  pisemnej,  pod  rygorem
nieważności.

2. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 
3. Wszelkie  ewentualne  spory  powstałe  w  związku  z  wykonaniem  postanowień  niniejszej

Umowy  bądź  związane  ze  skutecznością  jej  postanowień  Strony  zobowiązują  się
rozwiązywać  polubownie  w  drodze  negocjacji.  W  przypadku  braku  porozumienia  spór
poddany zostanie pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby
WYNAJMUJĄCEGO.

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

5. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Najmu i je akceptuje.

___________________________                ___________________________
WYNAJMUJĄCY                                                    NAJEMCA 

Załączniki:
1. Ogólne Warunki Najmu,
2. Protokół zdawczo-odbiorczy,


