
Umowa najmu pojazdu kempingowego 

 

Umowa zawarta w dniu……………………….w Książenicach pomiędzy: MTS SYSTEM Sylwia Truszkowska 

prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w: ul. Polna 66, 07-417 Ostrołęka, NIP 7582133026, 

zwaną dalej WYNAJMUJĄCY 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

( imię i nazwisko adres) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

(nr i seria dowodu osobistego, wydanym przez nr PESEL) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

(prawo jazdy seria i numer) 

 

Zwanym dalej NAJEMCĄ 

 

1.Przedmiot umowy 

1) Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem pojazdu: 

Samochód specjalny kempingowy ( kamper) marki, 

a) Ford Transit Roller Team KRONOS 285 TL, koloru białego, rok produkcji 2020, o numerze 

rejestracyjnym WF1593V i numerze nadwozia WFODXXTTRDLRO8729 

wraz z wyposażeniem według załączonego do umowy protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu, 

stanowiący załącznik nr 2 umowy. 

2) Integralną część umowy jest Regulamin wynajmu pojazdu kempingowego, który stanowi integralny 

załącznik nr 1 do umowy. Najemca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem wynajmu pojazdu 

specjalnego kempingowego. 

3) Wynajmujący oddaje w najem Najemcy pojazd kempingowy o którym mowa w punkcie 1 ppkt 1a 

wraz z : 

a) kluczyki 2szt ( do pojazdu i kluczyk do zabudowy) 

b) dowód rejestracyjny  

c) aktualną polisę ubezpieczeniową OC,AC, NNW 

4) Wynajmujący oświadcza ,iż samochód jest w pełni sprawny , posiada zestaw naprawczy, gaśnicę, 

zestaw narzędzi, oraz jest zatankowany do pełna, posiada uzupełnione płyny eksploatacyjne. Pojazd 

posiada aktualne ubezpieczenie i ważne badania techniczne. 



5) Warunkiem zawarcia niniejszej umowy jest uiszczenie Wynajmującemu przez Najemcę opłaty 

rezerwacyjnej w wysokości 30% wartości wynagrodzenia z tytułu najmu tj:…………………………………. 

6) Ogólne warunki ubezpieczenia OC, AC i NNW stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy, a 

przewidziane w nich oraz treści Regulaminu wynajmu pojazdu kempingowego procedury 

postepowania na wypadek szkody obowiązują Najemcę. Najemca oświadcza, że zapoznał się z OWU. 

 

2.Oświadczenia Najemcy 

1) Najemca oświadcza ,że stan techniczny wynajętego pojazdu jest mu znany oraz ,że nie zgłasza w 

tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

2) Najemca oświadcza ,że podda się przeszkoleniu w zakresie obsługi wynajętego pojazdu i jego 

wyposażenia oraz że nie zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń. 

3) Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania osób którym powierzył pojazd. 

4) Najemca będzie organizować swoją podróż samodzielnie i korzystać z pojazdu na własną 

odpowiedzialność. 

5) Najemca oświadcza, że wie iż przedmiotem umowy jest wynajem pojazdu kempingowego i nie jest 

to impreza turystyczna ani pośredniczenie na zlecenie w zawarciu umowy o świadczenie usług 

turystycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997. O usługach turystycznych. 

6) Najemca, oświadcza ,że posiada wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem kategoria B , 

posiada prawo jazdy od co najmniej 5 lat i ma powyżej 28 lat. 

7) Najemca zobowiązuje się poinformować Wynajmującego o przybliżonej trasie podróży. 

8) Najemca ponosi wszelkie koszty eksploatacyjne m.in. paliwo, przejazd drogami płatnymi , płyny 

eksploatacyjne. 

9) Pojazd powinien być zamykany na czas nie obecności Najemcy. Najemca zobowiązuje się do 

regularnej kontroli pojazdu i upewnia się że spełnia wszelkie warunki do bezpiecznej jazdy. 

10) Najemca zobowiązuje się do nie przekraczania prędkości 100km/h oraz zachowania szczególnej 

ostrożności podczas jazdy w tunelach na mostach. 

11) Najemca oświadcza, iż został poinformowany przez Wynajmującego ,iż polisy ubezpieczeniowe 

pojazdu OC, AC i NNW nie obejmują szkody pojazdu, powstałe w skutek niewłaściwego użytkowania 

przez Najemcę pojazdu lub użytkowania pojazdu w sposób niezgodny z OWU i Regulaminem 

wynajmu pojazdu kempingowego. 

 

3) Najem pojazdu, czas trwania najmu , odbiór i zwrot pojazdu. 

1) Wynajmujący wynajmuje Najemcy pojazd, o których mowa w pkt 1 umowy od dnia……………. o 

godz. 14.00 do dnia…………………………………………………………. do godziny 11.00. 

2) Odbiór oraz zwrot pojazdu następuje w siedzibie Wynajmującego na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego. Protokół musi być podpisany przez obydwie strony. 



3) Najemca zobowiązuje się do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu funkcjonowania pojazdu i 

specyfiki jego użytkowania. Instrukcja obsługi pojazdu i jego systemów jest przekazywany Najemcy w 

trakcie szkolenia. 

4) Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w stanie posprzątanym tj: odkurzone wnętrze 

pojazdu , opróżniona toaleta chemiczna, opróżniony zbiornik szarej wody. W sytuacji gdy stopień 

zabrudzenia tapicerki wymaga prania kara umowna wynosi 1.000,00 zł. 

5) Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu z pełnym bakiem paliwa pod rygorem zmniejszenia 

zwrotu kaucji. 

6) Najemca przed wydaniem pojazdu wpłaca kaucję. 

7) Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w określonym w Umowie terminie i nie ma możliwości 

przedłużenia Umowy bez zgody Wynajmującego . Pojazd należy zwrócić w ostatnim dniu wynajmu do 

godziny 11.00 .Zwrot pojazdu z przekroczeniem okresu najmu określonego niniejsza umową skutkuje 

naliczenie kary umownej w wysokości równej dwukrotności opłaty najmu za każde przekroczone 24h 

okresu najmu. 

8) Jeśli pojazd zostanie zwrócony przed upływem umówionego okresu najmu, Najemcy nie 

przysługuje zwrot wynagrodzenia za niewykorzystany okres najmu. 

 

4.Opłaty z tytułu najmu, opłata rezerwacyjna i kaucja zabezpieczająca 

1) Opłata z tytułu najmu pojazdu w okresie wskazanym w pkt 3 ppkt 1 umowy wynosi……………… zł 

BRUTTO 

2) Najemca dokonuje rezerwacji pojazdu w Wynajmującego za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość tj: meilowo biuro@wakacyjnaprzygoda.pl lub przez stronę 

internetową wakacyjnaprzygoda.pl lub telefonicznie pod numerem 500 432 442. Dokonując 

rezerwacji Najemca wpłaca zaliczkę w wysokości 30% wartości wynajmu za pomocą płatności 

elektronicznych lub na rachunek bankowy Wynajmującego. W Opłata rezerwacyjna w przypadku 

realizacji umowy zostanie zaliczona przez Wynajmującego na poczet opłaty z tytułu najmu. 

4) Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu całość opłaty z tytułu najmu wraz z kaucją 

zabezpieczającą należyte wykonanie umowy przez Najemcę najpóźniej w dniu wydania pojazdu. Brak 

uregulowania jakiejkolwiek część wynagrodzenia z tytułu najmu skutkuje automatycznym 

anulowaniem rezerwacji i rozwiązaniem Umowy. 

5)Rezerwacje uznaje się za skuteczną w chwili zaksięgowania płatności na koncie Wynajmującego lub 

status płatności elektronicznych zakończonych poprawnie.  

6) W przypadku rezygnacji później niż 14 dni przed rozpoczęciem najmu , zaliczka nie jest zwracana. 

7) Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję zabezpieczającą w kwocie 5.000,00 zł ( 

słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) , a zabezpieczenie roszczeń i należności przysługujących 

Wynajmującemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w terminie i w sposób 

wskazany w Regulaminie wynajmu pojazdu kempingowego. Kaucja podlega zwrotowi zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu wynajmu pojazdów kempingowych. 

mailto:biuro@wakacyjnaprzygoda.pl


8) Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z 

dn.29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. Nr 133,poz.883) do celów wynikających z 

realizacji niniejszej umowy oraz zgodnie z ustawą RODO o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

Wszelkie wpłaty należy dokonywać na rachunek Wynajmującego  

ALIOR BANK 89 2490 0005 0000 4001 0002 6585 

W tytule proszę wpisać: imię, nazwisko, datę wynajmu, rodzaj wpłaty np. rezerwacja, kaucja, 

opłata z tytułu najmu. 

 

5. Odpowiedzialność na szkody 

1)Obowiązki Najemcy w razie uszkodzenia pojazdu, wypadku lub kolizji drogowej, spowodowania 

szkody osobom trzecim, w związku z ruchem drogowym, szczegółowo określają postanowienia 

Regulaminu wynajmu pojazdu kempingowego oraz OWU. 

2) Jeśli wynajęty pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego, innego 

zdarzenia Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz 

postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu wynajmu pojazdu kempingowego oraz OWU. 

3) Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe , zgodnie z Regulaminem wynajmu 

pojazdu kempingowego oraz Umowy. Odpowiedzialność Najemcy obejmuje również szkody 

wyrządzone w wyposażeniu dodatkowym pojazdu wyszczególnionym w protokole zdawczo-

odbiorczym pojazdu. 

4) Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody, które powstały z jego winy, a które 

w następstwie uniemożliwiły Wynajmującemu dalszy wynajem pojazdu. Odszkodowanie będzie 

dochodzone od Najemcy na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 

5) Jeżeli w ciągu 7 dni zostaną wykryte usterki spowodowane przez Najemcę , a nie uwzględnione w 

protokole zdawczo-odbiorczym z powodu niedopatrzenia bądź zatajenia Wynajmujący po 

udokumentowaniu usterek i przekazaniu dokumentacji Najemcy ma prawo do pomniejszenia kaucji o 

koszt naprawy ustalonych usterek. 

 

6.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 Najemcy w terminie 7 dni wszelkie należności przez niego zapłacone, 

z tym zastrzeżeniem , iż Najemcy nie przysługują żadne dodatkowe odszkodowanie. 

2) W przypadku anulowania rezerwacji lub rezygnacji Najemcy , albo odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Najemcy: 

a) Opłata rezerwacyjna do 14 dni przed zaplanowaną datą wydania pojazdu włącznie z datą jego 

wydania nie podlega zwrotowi. 



3) Odstąpienie od umowy musi być dostarczone Wynajmującemu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Za datę odstąpienia od umowy przyjmuje się datę wpływu dokumentu do 

Wynajmującego. 

 

7. Postanowienia końcowe 

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

2) Umowa najmu obowiązuje wyłącznie na terenie Unii Europejskiej i krajów z nią stowarzyszonych 

na terenie Europy. W przypadku użytkowania przez Najemcę pojazdu poza UE i krajami z nią 

stowarzyszonymi na terenie Europy utraci prawo do zwrotu wpłaconej kaucji. 

3) W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4) Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozpatrywane w właściwym Sądzie dla 

miejsca wykonania umowy czyli Wynajmującego. 

 

8. Dane osobowe 

1. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych przez Wynajmującego i 

przekazywania tych danych osobowych osobom trzecim , jeśli znajduje to odpowiednie uzasadnienie 

m.in. gdy nie nastąpi zwrot pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu gdy 

Wynajmujący zmuszony jest dochodzić swoich roszczeń drogą sądową. 

2. Ponadto przekazanie danych Najemcy następuje do wszystkich organów ścigania przestępstw , gdy 

istnieją odpowiednie przesłanki na niewłaściwe, niezgodne z prawem zachowanie Najemcy. Dotyczy 

to wykroczeń przestępstw drogowych, podania fałszywych danych , zgłoszenia niezaistniałej szkody 

lub niezaistniałej utraty dokumentów, nie oddania pojazdu w określonym terminie. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z całością Regulaminu przedstawionego przez Wynajmującego oraz że 

akceptuję jego warunki bez zastrzeżeń. 

 

 

 

Podpis Najemcy                                                                                                Podpis Wynajmującego 


