UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO
Zawarta w dniu ……………………….. w ………………………. pomiędzy:
ADRJANO Dariusz Maniewski z siedzibą w Zduńskiej Woli (ul. Świerkowa 59a, 98220 Zduńska Wola, NIP:829-104-96-98 ), zwaną w dalszej części Wynajmującym,
a
Imię i nazwisko …………………........................................................zwany dalej „Najemca”.
Seria numer dowodu osoby.: …….………………………….. PESEL .........................................
Adres: ......................................................................................................................................
tel.: ............................. e-mail: ….................................. kat. nr prawa jazdy: ….........................
zwany(a) dalej „Najemca”
(konieczne dwa dokumenty potwierdzający tożsamość wynajmującego, a w przypadku firm
aktualny odpis z KRS (wpis do ewidencji) oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej podmiot)

Strony ustaliły zgodnie co następuje:
Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest wynajem od firmy Adrjano samochodu kempingowego
marki ………………………………………………….. o numerze rejestracyjnym
……………….., nr nadwozia …………………………………., wraz z wyposażeniem,
zwanego w dalszej części umowy Pojazdem na czas oznaczony w §3
za wynagrodzeniem określonym w §4 niniejszej umowy.
Oświadczenia stron umowy
§2
1. Wynajmujący oświadcza, iż przysługuje mu pełne prawo do dysponowania
pojazdem będącym przedmiotem niniejszej umowy. Pojazd jest sprawny
technicznie, dopuszczony do ruchu, posiada ważny przegląd techniczny do dnia
…………….. oraz aktualną polisę OC, AC i Assistance.
2. Najemca oświadcza, że został pouczony o sposobie eksploatacji pojazdu.
Protokół z przeprowadzonego szkolenia oraz instrukcja obsługi kampera stanowią
załączniki do niniejszej umowy.
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3. Najemca oświadcza, że stan pojazdu jest mu znany, zapoznał się z nim dokładnie
podczas prezentacji pojazdu oraz w czasie szkolenia dotyczącego sposobu
eksploatacji. Najemca nie wnosi żadnych uwag ani zastrzeżeń. Potwierdzeniem
stanu technicznego pojazdu jest protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu podpisany
przez Wynajmującego oraz Najemcę, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
4. Najemca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdu
o masie całkowitej do 3,5t i maksymalnej liczbie osób do ……………, na co
potwierdzeniem jest kserokopia prawa jazdy, stanowiąca załącznik do niniejszej
umowy.
Czas trwania umowy
§3
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………… od godziny
………………….., do dnia ……………… do godziny ………………. .
2. Czas trwania umowy może być wydłużony za zgodą Wynajmującego. Zgoda ta
wymaga formy pisemnej.
3. Najemca zwróci pojazd Wynajmującemu niezwłocznie po upływie czasu trwania
umowy. Niedotrzymanie terminu zwrotu zobowiązuje Najemcę do zapłaty
odszkodowania określonego w §4 pkt. 6 niniejszej umowy.
4. W przypadku braku kontaktu z Najemcą po terminie zwrócenia pojazdu,
Wynajmujący niezwłocznie powiadamia o zaistniałym fakcie organy ścigania.

Wynagrodzenie i inne opłaty związane z umową
§4
1. Wynagrodzenie za wynajem pojazdu na czas określony w §3 pkt. 1 umowy
zostało ustalone na kwotę brutto …………….. PLN, w tym …………….. PLN
podatku VAT.
2. Wynagrodzenie zostało wpłacone przez Najemcę za cały okres eksploatacji
pojazdu z góry …………………………..(na konto bankowe/gotówką) dla
Wynajmującego.
3. Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję na zabezpieczenie wszelkich roszczeń
i należności przysługujących Wynajmującemu z tytułu umowy w wysokości
4000,00 PLN. Najemca przyjmuje do wiadomości, że Wynajmujący może pokryć z
wpłaconej kaucji należności wynikające w szczególności z:
 uszkodzenia pojazdu,
 kradzieży pojazdu i szkody całkowitej,
 zgubienia kluczyków i pilota do autoalarmu,
 zgubienia dowodu rejestracyjnego i/lub polisy ubezpieczeniowej.
4. Jeżeli wysokość wpłaconej kaucji nie pokryje wszystkich szkód Najemca
zobowiązuje się do dopłaty różnicy zgodnie z zasadami określonymi w §7 umowy.
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5. Kaucja zostaje zwrócona Najemcy przelewem bankowym w ciągu 7 dni od zwrotu
pojazdu Wynajmującemu, w wielkości nominalnej, o ile nie zachodzą okoliczności
do zatrzymania części lub całości kaucji o których mowa w niniejszej umowie.
6. Jeżeli pojazd zostanie zwrócony po terminie określonym w §3 pkt.1 umowy
Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie w wysokości 50 zł netto za
każdą godzinę spóźnienia.

Obowiązki Najemcy
§5
1. Najemca zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
2. Najemca zobowiązuje się do zakazu palenia tytoniu i innych używek w całym
pojeździe oraz przewożenia i przetrzymywania w nim zwierząt. W przypadku
zaistnienia takiej okoliczności Najemca pokryje koszty wymiany całej tapicerki
wewnątrz pojazdu.
3. Najemcy nie wolno dokonywać w pojeździe żadnych przeróbek i modyfikacji.
4. Najemca może używać pojazd wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Wyjazd poza granicę jest możliwy po wyrażeniu pisemnej zgody
Wynajmującego - §8 pkt.3.
5. Najemca zobowiązany jest do terminowego zwrotu pojazdu oraz zapłaty
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy.
6. Najemca powinien zwrócić Wynajmującemu pojazd w stanie nieuszkodzonym.
7. W chwili zwrotu pojazd musi być czysty wewnątrz i na zewnątrz (z zastrzeżeniem
§5 pkt.8 umowy). W przypadku zwrotu pojazdu brudnego Wynajmujący naliczy
Najemcy opłatę w wysokości 250,00 PLN netto, a w przypadku nieposprzątanej
łazienki i opróżnienia kasety WC dodatkowo 200,00 PLN netto.
8. W przypadku wykupienia przez Najemcę usług dodatkowych związanych ze
sprzątaniem pojazdu nie obowiązują zapisy 5 pkt.7 umowy.
9. Najemca zwróci pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa, pełnym zbiornikiem płynu do
spryskiwaczy oraz pełną butlą gazową. W przypadku niedopełnienia warunków
Wynajmujący naliczy Najemcy dodatkową opłatę w wysokości – 400,00 PLN netto
za paliwo; 30,00 PLN netto za płyn do spryskiwaczy oraz 100,00 PLN netto za butlę
gazową.
10. W razie uszkodzenia, kolizji lub wypadku pojazdu Najemca zobowiązany jest
postępować zgodnie z §6 umowy.
11. Najemca zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy
przekraczaniu przejazdów kolejowych, przy przejazdach przez obiekty o ograniczonej
skrajnej – wysokości pojazdu 3,5m oraz poruszania pojazdem z prędkością zgodną
z obowiązującymi przepisami, przy czym maksymalnie do 120 km/h (zalecana
maksymalna prędkość do 100 km/h).
12. W przypadku postoju pojazdu Najemca zabezpieczy dla niego parking strzeżony
lub kemping.
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Procedura postępowania w przypadku kolizji lub wypadku
§6
1. W przypadku uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego
lub innego zdarzenia Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego
powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego (+48 508-257-872), a następnie
postępowania zgodnie z zaleceniami Wynajmującego.
2. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej, stwierdzenia
uszkodzenia przez osoby trzecie lub wypadku Najemca zobowiązany jest do
natychmiastowego powiadomienia o zaistniałym fakcie Policję.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności z §6 pkt. 2 Najemca zobowiązany jest do
przygotowania protokołu powypadkowego. Protokół powypadkowy musi zawierać
nazwiska i adresy osób, biorących udział w zdarzeniu, oraz świadków i numery
rejestracyjne pojazdów, biorących udział w zdarzeniu, oraz musi być podpisany przez
dwie strony. Do protokołu należy dołączyć notatkę służbową sporządzoną przez
Policję.
4. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej, wypadku drogowym lub
innym zdarzeniu Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu w sposób,
który uniemożliwi powiększenie rozmiaru szkody.
5. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie ma wpływu
na pogarszanie stanu technicznego Najemca może kontynuować jazdę za zgodą
Wynajmującego.

Odpowiedzialność za szkody
§7
1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku
dewastacji, zarówno wewnątrz pojazdu jak i na zewnątrz.
2. Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez inne
osoby korzystające z pojazdu w czasie trwania umowy najmu.
3. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie wyposażenia dodatkowego
pojazdu.
4. Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za szkodę w przypadku gdy przyznane
przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowanie nie pokrywa faktycznej straty.
Wynajmującego, oraz w sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia
wypłaty wskutek naruszenia przez Najemcę postanowień OWU.
5. Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za szkody, których łączna kwota nie
przekracza 4000,00 PLN.
6. Najemca ponosi odpowiedzialność także za szkody wykryte po zwrocie pojazdu,
o ile nie mogły być one ujawnione w momencie odbioru pojazdu przez
Wynajmującego w związku z celowym ich ukrywaniem przez Najemcę.
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7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim z
jego winy.
8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody parkingowe powstałe poza
miejscami określonymi w §5 pkt.12 niniejszej umowy.
9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku
prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego w
skutek prowadzenie pojazdu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego.
11. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, mandaty karne, opłaty
podwyższone za niewłaściwe parkowanie i inne w czasie dysponowania przez niego
pojazdem.
12. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność, za szkody i uszczerbek na zdrowiu
związany z nieprawidłową obsługą pojazdu.
Postanowienia końcowe
§8
1. Osobą uprawnioną do prowadzenia pojazdu jest wyłącznie Najemca lub inne
osoby posiadające stosowne uprawnienia do prowadzenia pojazdu wskazana przez
Najemcę i zaakceptowane przez Wynajmującego w §8 pkt. 2 umowy.
2. Wykaz osób, dla których Wynajmujący wyraża zgodę na prowadzenie pojazdu
będącego przedmiotem umowy: ……………………………………………………………
3. Wynajmujący wyraża zgodę/nie wyraża zgody na używanie pojazdu przez
Najemcę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w następujących
krajach:…………………………………………………………………………………………
4. Najemca nie ma prawa do wyjmowania przedmiotu umowy innym osobom.
5. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają akceptacji Najemcy oraz
Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
7. Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy będą rozpatrywane
przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. Umowę sporządzono w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla Wynajmującego oraz 1 dla Najemcy.
Przed podpisaniem Najmujący umowę odczytał, a jej warunki zostały
zaakceptowane przez obie strony.
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Załącznik 1.
Ksero dokumentów – w tym prawa jazdy Najmującego.
Załącznik 2
Protokół z przeprowadzonego szkolenia.

Zakres szkolenia:
1. Obsługa pojazdu (wlew paliwa, płyn do spryskiwaczy, winda, klucze, koło
zapasowe, obsługa pilota autoalarmu). Omówienie gabarytów pojazdu.
2. Obsługa toalety (wyjmowanie i wkładanie kasety, sposób jej opróżniania i
napełniania, obsługa muszli klozetowej).
3. Obsługa łazienki (prysznic, umywalka, szafki).
4. Obsługa kuchni (zapalanie kuchenki, zawory bezpieczeństwa, zlewozmywak,
lodówka – przełączanie trybów pracy).
5. Obsługa części sypialnej (rozkładanie i składanie łóżek, otwieranie i zamykanie
okien, szyberdachów, moskitier oraz rolet, otwieranie i zamykanie szafek).
6. Obsługa piecyka ogrzewającego wodę i przedział kampera (sterownik piecyka,
włączanie i wyłączanie).
7. Inne czynności (napełnianie zbiornika z czystą wodą, opróżnianie zbiornika z wodą
szarą, podłączanie 230V, zawory bezpieczeństwa, panel kontrolny, obsługa butli
gazowej, obsługa markizy i bagażnika rowerowego).
Potwierdzam odbycie szkolenia. Wszystkie sprawy związane z prawidłową obsługą
kampera są dla mnie zrozumiałe. Potwierdzam otrzymanie skróconej instrukcji
obsługi kampera.

……………………………………………………………
Data i podpis Najemcy
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Załącznik 3

Cennik
1.Elnagh BIG 2003r - 6 osobowy
Lp. Okres
Sezon niski:
1
1 listopada-29 kwietnia
Sezon średni:
2
30 kwietnia-14 czerwca
1 września-31 października
Sezon wysoki:
3
15 czerwca-31 sierpnia
2. Miller 2011r – 6 osobowy
Lp. Okres
Sezon niski:
1
1 listopada-29 kwietnia
Sezon średni:
2
30 kwietnia-14 czerwca
1 września-31 października
Sezon wysoki:
3
15 czerwca-31 sierpnia

Cena netto
203.25 PLN

VAT 23%
46,75 PLN

Cena brutto
250 PLN

243.90 PLN

56.10 PLN

300 PLN

284,55 PLN

65,45 PLN

350 PLN

Cena netto
203.25 PLN

VAT 23%
46,75 PLN

Cena brutto
250 PLN

284,55 PLN

65,45 PLN

350 PLN

365,85 PLN

84,15 PLN

450 PLN

VAT 23%
46,75 PLN

Cena brutto
250 PLN

74,80 PLN

400 PLN

93,50 PLN

500 PLN

3. Hausson sweet maxi 2012r – 4 osobowy
Lp. Okres
Cena netto
Sezon niski:
1
203.25 PLN
1 listopada-29 kwietnia
Sezon średni:
2
325,20 PLN
30 kwietnia-14 czerwca
1 września-31 października
Sezon wysoki:
3
406,50 PLN
15 czerwca-31 sierpnia
Informacje dodatkowe:

w przypadku wynajmu na 14 dni – jeden dzień za darmo,
wynajem powyżej 14 dni – ceny negocjowane indywidualnie,
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USŁUGI DODATKOWE
Lp. Przedmiot
1
Czyszczenie kampera po
wynajmie
2
3

4

Sprzątanie toalety
Pakiet „sprzątanie” –
obejmujący
czyszczenie kampera oraz
sprzątanie toalety
Dostarczenie i odbiór pojazdu
od
Wynajmującego (za 1 km)

Cena netto
203.25 PLN

VAT 23%
46,75 PLN

Cena brutto
250 PLN

162,60 PLN
243.90 PLN

37,40 PLN
56.10 PLN

200 PLN
300 PLN

1,63 PLN

0,37 PLN

2,00 PLN
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