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WARUNKI NAJMU SAMOCHODU SPECJALNEGO CAMPINGOWEGO 

POZOSTAŁYCH POJAZDÓW, PRZYCZEP I WYPOSAŻENIA TURYSTYCZNEGO 

Załącznik integralny Umowy Najmu  

§1.  
Definicje 

• OWN – Ogólne Warunki Najmu Pojazdów i Sprzętu Turystycznego - niniejszy dokument, który kompleksowo 
reguluje warunki świadczenia przez Wynajmującego na rzecz Najemcaów (Najemców) usług w zakresie wynajmu 
samochodów specjalnych camperów, motocykli, przyczep oraz sprzętu turystycznego. 

• Wynajmujący – Maciej Zwierzychowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SUPPORT 2B MACIEJ 
ZWIERZYCHOWSKI w miejscowości 87-700 STAWKI, ul. OKRĘŻNA 32A, powiat aleksandrowki, wpisana do rejestru 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 5561285540, REGON 093115995;  

• Najemca/Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, a posiadająca zdolność prawną na mocy przepisów szczególnych, która zawiera z Wynajmującym umowę 
najmu.  

• Umowa – umowa najmu pojazdów specjalnych campingowych, przyczep, motocykli, lub sprzętu turystycznego 
zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.  

• Przedmiot Najmu - pojazdy specjalne campingowe, przyczepy, motocykle, lub sprzęt turystyczny będące 
przedmiotem Umowy 

• Użytkownik - Najemca, a także wskazana Wynajmującemu przez Najemcę - do prowadzenia pojazdu 
campingowego, lub motocykla - pełnoletnia osoba fizyczna w wieku powyżej 27 lat, posiadająca prawo jazdy 
kategorii B od minimum 5 lat. Od Użytkowników (w tym Najemcy) wymagane jest posiadanie i okazanie 
Wynajmującemu dwóch ważnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem oraz ostatniego, opłaconego rachunku ze 
zgodnym adresem do wglądu.  

• Strony - Wynajmujący oraz Najemca łącznie.  

 

§2.  
Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze OWN określa zasady wynajmowania przez Wynajmującego na rzecz Najemców Przedmiotów Najmu, w 
szczególności warunki zawarcia umowy najmu, zasady wykonywania umowy najmu oraz warunki i zasady 
płatności Najemcy na rzecz Wynajmującego.  

2. Wynajmujący oświadcza, że jest podmiotem prowadzącym działalność w zakresie wynajmu pojazdów specjalnych 
campingowych, przyczep, motocykli oraz sprzętu turystycznego, a także, że posiada niezbędne zaplecze 
sprzętowe, organizacyjne i personalne wymagane w celu zawarcia i należytego wykonania umowy najmu na 
podstawie niniejszego OWN.  

3. Wynajmujący oświadcza, że Przedmioty Najmu są wolne od praw i roszczeń osób trzecich lub jakichkolwiek innych 
ograniczeń, które uniemożliwiałyby zawarcie lub wykonanie umowy najmu przez Wynajmującego.  

4. Wynajmujący udostępnił Najemcaowi OWN przed zawarciem Umowy. Jednocześnie Wynajmujący wskazuje, iż 
OWN został zamieszczony na stronie internetowej Wynajmującego https://campers2b.pl/own, a Najemca 
potwierdza, że się z OWN przed odbiorem przedmiotu umowy zapoznał.  

5. OWN stanowi integralną część Umowy.  

 

§3. 
Zawarcie umowy 

1. Poprzez zawarcie umowy Wynajmujący wynajmuje, a Najemca bierze w najem Przedmioty Najmu, na warunkach 
określonych w formularzu zamówienia oraz niniejszym OWN.  

2. W celu zawarcia umowy najmu Najemca zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia lub podpisać umowę 
najmu, w którym wskaże swoje dane identyfikujące, dokona wyboru Przedmiotu Najmu, wskaże okres, na który 
umowa najmu ma zostać zawarta oraz złoży swój podpis. Strony ustalą wysokość czynszu najmu oraz kaucji na 
pokrycie ewentualnych roszczeń przysługujących Wynajmującemu wobec Najemcy oraz inne dane niezbędne do 
zawarcia i wykonania umowy.  

https://campers2b.pl/


 

 
20230101-S2B OWN - Ogolne Warunki Najmu Pojazdow i Sprzetu Turystycznego.docx 2 / 7 

3. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą przedstawienia Najemcy i zaakceptowania przez niego wysokości czynszu 
najmu, kwoty kaucji i pozostałych danych zawartych w formularzu zamówienia lub umowie oraz dokonaniu co 
najmniej wpłaty zaliczki na rzecz Wynajmującego.  

4. Niezależnie od postanowień ust. 2 i ust. 3 powyżej możliwe jest dokonanie rezerwacji Przedmiotów Najmu w 
formie korespondencji elektronicznej lub poprzez stronę internetową Wynajmującego. 

  

§4. 
Odbiór/Zdanie Przedmiotu Najmu 

1. Odbiór Przedmiotów Najmu nastąpi w siedzibie Wynajmującego, na postawie protokołu zdawczo- odbiorczego.  
2. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Przedmiotów Najmu Wynajmującemu w stanie niepogorszonym ponad 

zużycie wynikające ze zwykłej eksploatacji, w przypadku pojazdów silnikowych - z pełnym zbiornikiem paliwa, 
pełnymi zbiornikami płynów eksploatacyjnych, opróżnionymi zbiornikami bytowymi wraz z dokumentami i 
wyposażeniem z nimi wydanymi, pod rygorem obciążenia Najemcy karami umownymi wskazanymi w umowie.  

3. Stan Przedmiotu Najmu w chwili zwrotu ustalany jest w protokole zdawczo-odbiorczym.  
4. W przypadku braku zwrotu przez Najemcę Przedmiotów Najmu w wyznaczonym w umowie terminie, 

Wynajmujący uprawniony będzie do natychmiastowego rozpoczęcia wszelkich działań zmierzających do 
zabezpieczenia i odzyskania Przedmiotów Najmu, w tym również do powiadomienia organów ścigania.  

 

§ 5. 
Wynagrodzenie 

1. Czynsz najmu jest naliczany zgodnie z aktualną ofertą Wynajmującego i jest określany w Umowie Najmu. Czynsz 
jest płatny przez Najemcę w dwóch transzach: 

A) I transza - opłata rezerwacyjna w wysokości do 30 % umówionego czynszu najmu - płatna w terminie do 
3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Najmu.  

B) II transza - opłata zasadnicza stanowiąca uzupełnienie do całkowitej kwoty czynszu – płatna, o ile 
umowa nie stanowi inaczej, nie później niż do 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem okresu 
najmu.  

Jeżeli Najemca dokonuje rezerwacji Przedmiotu Najmu na mniej niż 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem okresu 
najmu, Najemca zobowiązany jest dokonać zapłaty całej kwoty czynszu najmu tj. opłaty rezerwacyjnej oraz opłaty 
zasadniczej jednorazowo łącznie, w terminie do 3 dni kalendarzowych od dokonania rezerwacji przedmiotu. W przypadku 
nieuiszczenia czynszu najmu w pełnej wysokości w terminie opisanym w zdaniu poprzednim, umowa najmu wygasa. W razie 
zaś dokonania wpłaty niepełnej czynszu, kwota wpłaty w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet opłaty 
rezerwacyjnej, a po jej uregulowaniu w całości w dalszej kolejności na poczet opłaty zasadniczej.  

2. Czynsz płatny będzie na rachunek bankowy Wynajmującego prowadzony przez ING Bank Śląski S.A., nr rachunku 
21 1050 1139 1000 0092 7624 5330 lub gotówką.  

3. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez wymogu złożenia na niej podpisu.  
4. Wynajmujący informuje, a Najemca przyjmuje do wiadomości, że po uiszczeniu zaliczki Najemca może odstąpić od 

umowy najmu w każdym momencie, przy czym rezygnacja bezstratna możliwa jest najpóźniej na 90 dni przed 
umówionym terminem odbioru Przedmiotu Najmu. W tym celu Najemca zobowiązany jest powiadomić 
Wynajmującego na piśmie lub w drodze wiadomości e-mail o rezygnacji najpóźniej w terminie wskazanym w 
zdaniu poprzednim, po czym Wynajmujący dokona zwrotu pełnej kwoty wpłaconej zaliczki. Jeżeli jednak 
rezygnacja nastąpi w okresie późniejszym, zaliczka i opłata zasadnicza rozliczone zostaną i zwrócone z 
potrąceniem kosztów poniesionych przez Wynajmującego w następującej wysokości:  

A) 100 % opłaty rezerwacyjnej (zaliczki) - dla odstąpienia od Umowy złożonego w terminie 90-31 dni kalendarzowych 
przed ustaloną datą odbioru Przedmiotu Najmu 

B) 50% wartości całkowitej czynszu za najem - dla odstąpienia od Umowy złożonego w terminie 30-15 dni 
kalendarzowych przed ustaloną datą odbioru Przedmiotu Najmu  

C) 100% wartości całkowitej czynszu za najem - dla odstąpienia od Umowy złożonego poniżej 14 dni kalendarzowe 
przed ustaloną datą odbioru Przedmiotu Najmu 

Wpłaty mogą zostać zwrócone w wyższej, niż wynikająca ze wskazanych potrąceń wysokości jedynie w przypadku, 
gdy Przedmioty Najmu, z których zrezygnował Najemca, wynajęte zostaną osobie trzeciej na okres nie krótszy niż 
wskazany przez Najemcę w formularzu zamówienia lub Umowie.  
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§ 6. 
Kaucja 

1. Niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w Umowie oraz na zabezpieczenie wszelkich potencjalnych roszczeń 
Wynajmującego wobec Najemcy z tytułu wykonania niniejszej umowy, Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia 
na rzecz Wynajmującego kaucji zabezpieczającej w wysokości określonej dla Przedmiotu Najmu, w wysokości 
odpowiednio: 

• Samochód specjalny campingowy klasa SPORT: 5.000,00 zł 

• Motocykl: 2.000,00 zł 

• Przyczepka lekka: 500,00 zł  

2. Kaucja zabezpieczająca płatna będzie z góry na rachunek bankowy Wynajmującego, lub gotówką.  
3. Wynajmujący zobowiązany będzie do zwrotu Najemcy kaucji zabezpieczającej w całości, lub w części, o ile nie 

zostanie zaliczona na poczet kar umownych lub innych roszczeń przysługujących Wynajmującemu z tytułu 
wykonania niniejszej umowy. Roszczenia te mogą wynikać z nieprzestrzegania niniejszych OWN, a w szczególności 
z sytuacji: 

a) zdania Przedmiotu Najmu uszkodzonego lub zniszczonego, gdy uszkodzenia te lub zniszczenia powstały w 
czasie trwania najmu; 

b) zdania Przedmiotu Najmu po terminie określonym w Umowie Najmu;  
c) nieprzestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.  

Kaucja jest zwracana w terminie do 7 dni kalendarzowych od zdania Przedmiotu Najmu z wyjątkiem sytuacji 
wystąpienia roszczeń w stosunku do Najemcy. W przypadku roszczeń Wynajmujący zastrzega sobie prawo do 
zwrotu kaucji dopiero po wykonaniu wyceny roszczeń w kwocie pomniejszonej o wartość tych roszczeń. 
Wynajmujący zobowiązuje się do sprawnego i rzetelnego dokonania wyceny oraz do przedłożenia Najemcy (na 
jego żądanie) wyceny sporządzonej przez specjalistyczny serwis. Koszty wyceny pokrywane są w pierwszej 
kolejności z kaucji.  

4. Kaucja zabezpieczająca przepada w całości na rzecz Wynajmującego w przypadku braku zwrotu Przedmiotów 
Najmu w terminie określonym w umowie, bądź w innym terminie, uzgodnionym pisemnie z Wynajmującym.  

5. Roszczenia i kary umowne są potrącane w pierwszej kolejności z kaucji zabezpieczającej, na co Najemca 
podpisując Umowę wyraża zgodę.  

 

§7. 
Opłaty dodatkowe i Kary Umowne 

1. Wynajmujący nalicza opłaty dodatkowe za opcje i wyposażenie dodatkowe, możliwe do uzupełnienia oferty najmu 
i wg cennika dostępnego na stronach internetowych. Najemca akceptuje cenniki Wynajmującego i rezerwując 
Opcje, lub wyposażenie dodatkowe wyraża zgodę na powiększenie kwoty należnej czynszu za Przedmioty Najmu. 

2. Najemca zobligowany jest do zwrotu Przedmiotu Najmu w stanie niepogorszonym i w stanie, jakim został 
określony zwrot w zawartej Umowie. W przypadku zwrotu Przedmiotu Najmu w stanie niezgodnym z Umową 
Najemca poniesie dodatkowe opłaty w wysokości, jak niżej i dla przedmiotów wynajmu 

a. Zwrot samochodu specjalnego campingowego: 

• z niezatankowanym zbiornikiem paliwa do pełna: 800,00 zł 

• z niezatankowanym zbiornikiem płynu spryskiwaczy: 70,00 zł 

• z nieuzupełnioną butlą gazu LPG: 100,00 zł 

• z nieopróżnionymi zbiornikami wody czystej i szarej: 50,00 zł 

• z nieopróżnioną i niewypłukaną kasetą WC: 100,00 zł 

• nieposprzątanego i nieumytego wewnątrz: 300,00 zł 

• z poplamioną tapicerką wymagającą chemicznego czyszczenia: 1.000,00 zł 

• z uszkodzoną tapicerką wymagającą wymiany elementów: 2.000,00 zł 

• nieumytego z zewnątrz: 100,00 zł 
• w miejscu innym niż adres Wynajmującego: 500,00 zł 

• z brakami, lub uszkodzeniami nadwozia oraz wyposażenia: wg cen rynkowych dostępnych 
elementów w sklepach specjalistycznych, lub wyceny serwisu dokonującego naprawy 

• z uszkodzonymi kluczykami: 700,00 zł  

• z zagubionymi kluczykami lub dokumentami Przedmiotów Najmu: 1200,00 zł 
b. Zwrot motocykla: 

• z niezatankowanym zbiornikiem paliwa do pełna: 150,00 zł 
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• nieumytego: 50,00 zł 

• z uszkodzonymi kluczykami: 400,00 zł  

• z zagubionymi kluczykami lub dokumentami Przedmiotów Najmu: 800,00 zł 

• z brakami, lub uszkodzeniami: wg cen rynkowych dostępnych elementów w sklepach 
internetowych, lub wyceny serwisu dokonującego naprawy 

c. Zwrot przyczepki: 
• z brakami, lub uszkodzeniami: wg cen rynkowych dostępnych elementów w sklepach 

internetowych, lub wyceny serwisu dokonującego naprawy 
d. Zwrot sprzętu turystycznego: 

• z brakami, lub uszkodzeniami: wg cen rynkowych dostępnych elementów w sklepach 
internetowych, lub wyceny serwisu dokonującego naprawy 

 
3. W przypadku braku zwrotu Przedmiotów Najmu w terminie określonym w umowie, bądź w innym terminie, 

uzgodnionym pisemnie z Wynajmującym, Najemca, oprócz wynagrodzenia umownego za każdą rozpoczętą dobę 
wynajmu, zapłaci karę umowną za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia zwrotu Przedmiotów Najmu w wysokości 
2000,00 zł (dwa tysiące złotych). 

4. W przypadku naruszenia przez Najemcę obowiązków wskazanych w § 8. ust. 1 – 17 Najemca zobowiązany będzie 
do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie 500 zł za każde naruszenie.  

5. Kary umowne mogą być naliczane na różnych podstawach, a naliczenie kary na jednej z nich nie wyklucza 
możliwości naliczenia kar na pozostałych podstawach.  

6. Zapłata kary umownej przez Najemcę nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych w sytuacji, gdzy poniesiona szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary.  

 

§ 8. 
Obowiązki Najemcy 

1. Najemca jest zobowiązany do korzystania z Przedmiotów Najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. w celach 
rekreacyjno-wypoczynkowych, z zachowaniem zasad jego prawidłowej eksploatacji, przestrzegania instrukcji 
użytkownika oraz procedur postępowania na wypadek szkody przewidzianych w OWN.  

2. Najemca zobowiązany jest do całkowitego zakazu palenia tytoniu i e-papierosów wewnątrz Przedmiotów Najmu.  
3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Najemcę Przedmiotów Najmu do wszelkiego rodzaju testów, wyścigów 

oraz zawodów.  
4. Zabronione jest przewożenie przez Najemcę wszelkiego rodzaju substancji trujących, żrących a także brudzących, 

materiałów o ostrych krawędziach oraz takich które mogą narazić pojazd na uszkodzenia lub zniszczenia.  
5. Zabronione jest wykorzystywanie przez Najemcę Przedmiotów Najmu do działalności sprzecznej z prawem.  
6. Zabronione jest przewożenie towarów, środków lub też innych dóbr, których posiadanie jest sprzeczne z prawem.  
7. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian i przeróbek czy też napraw w pojeździe, bez zgody Wynajmującego.  
8. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Przedmiotów Najmu w terminie wynikającym z niniejszej umowy.  
9. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego oddać Przedmiotów Najmu osobie trzeciej w podnajem lub 

bezpłatnego używania oprócz osób wymienionych w umowie rezerwacyjnej.  
10. Najemca nie może przewozić w pojeździe zwierząt bez uprzedniej zgody Wynajmującego.  
11. W przypadku stłuczki, kolizji, wypadku lub awarii Najemca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym 

fakcie Wynajmującego.  
12. Najemca ponosi koszty wszelkich mandatów, grzywien i opłat nałożonych z powodu nieprzestrzegania 

obowiązujących przepisów przez Najemcę lub osobę kierującą Pojazdem. W przypadku gdy informacja o 
obowiązku uiszczenia należności, o których mowa w zdaniu poprzednim zostanie doręczona Wynajmującemu, 
wówczas Wynajmujący według swojego wyboru: ureguluje tę należność na rzecz uprawnionego lub przekaże 
uprawnionemu dane Najemcy bez konieczności informowania Najemcy o tym fakcie, na co niniejszym Najemca 
wyraża zgodę. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwoty należności uiszczonej przez 
Wynajmującego powiększonej o kwotę opłaty manipulacyjnej w wysokości 300 zł netto za każdy mandat, 
grzywnę i opłatę, w terminie 3 dni od wystawienia Najemcy przez Wynajmującego właściwego dokumentu 
księgowego. W przypadku gdy Wynajmujący przekaże uprawnionemu dane Najemcy, Najemca zobowiązany jest 
do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłaty manipulacyjnej w wysokości 300 zł netto za każdy mandat, grzywnę i 
opłatę, w terminie 3 dni od wystawienia Najemcy przez Wynajmującego właściwego dokumentu księgowego. 

13. Najemca nie może holować ani ciągnąć innych pojazdów lub przyczep, poza przyczepkami lekkimi do DMC 750kg.  
14. Najemca nie może prowadzić Przedmiotów Najmu pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków 

lub leków powodujących zaburzenia świadomości.  
15. Najemca nie może wywozić/wwozić poza/na polski obszar celny dóbr i towarów zabronionych przepisami 

celnymi.  
16. Najemca jest zobowiązany przed wydaniem Najemcy Przedmiotów Najmu do przedstawienia Wynajmującemu 

dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem (w tym ważnego prawa jazdy) oraz umożliwienie wykonania przez 
Wynajmującego foto-kopii ww. dokumentów.  
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17. Najemca jest zobowiązany do zdania Przedmiotów Najmu – pojazdów samochodowych, lub motocykla - 
Wynajmującemu z pełnym bakiem paliwa i pełnymi zbiornikami cieczy eksploatacyjnych (np. płyn do 
spryskiwaczy, smar do łańcucha itp.). W przypadku braku zwrotu Przedmiotów Najmu z uzupełnionymi płynami 
eksploatacyjnymi, Najemca zostanie obciążony przez Wynajmującego kosztami przewidzianymi przez cennik opłat 
dodatkowych, co nie wyklucza również zastosowania wobec Najemcy kary umownej wskazanej w treści § 6 
umowy.  

 

§ 9. 
Ubezpieczenie i Zakres Terytorialny Użytkowania Przedmiotów Najmu 

1. Pojazdy samochodowe są ubezpiecznone w zakresie OC, AC i Assistance. Do Umowy Najmu na życzenie Najemcy 
dołączane są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) OC, AC oraz Assistance szczegółowo opisujące 
procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do Najemcy / kierowcy w sytuacji powstania szkody objętej 
ubezpieczeniem. Najemca / kierowca zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania OWU.  

2. W przypadku nie przestrzegania OWU, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego 
tytułu i zobowiązany jest do naprawienia powstałej szkody w całości na własny koszt. 

3. Za szkody komunikacyjne o wartości do 5000 PLN brutto (pięciu tysiący złotych) (w przeliczeniu na dzień 
powstania szkody) powstałe z przyczyn leżących po stronie Najemcy i / lub kierowcy, jest odpowiedzialny 
Najemca. W przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia OC lub AC udział własny Najemcy w szkodzie 
wynosi 5000 PLN brutto. (pięć tysiący złotych) W przypadku całkowitego zniszczenia, bądź kradzieży samochodu z 
przyczyn leżących po stronie Najemcy i / lub kierowcy kaucja całkowicie przepada na Wynajmującego. Nie 
wyklucza to roszczeń o dalsze odszkodowanie o ile Najemca ponosi odpowiedzialność niezależnie od winy, za 
wyrządzone szkody. W przypadku nieprzekazania przez Najemcę Wynajmującemu oraz właściwym organom lub 
instytucjom państwowym wszystkich okoliczności zdarzenia, wskutek którego powstała szkoda, lub przekazania 
informacji niezgodnych z prawdą, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego 
tytułu i zobowiązany jest do naprawienia powstałej szkody w całości na własny koszt i to niezależnie od tego z 
czyjej winy one powstały.  

4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie inne szkody niż komunikacyjne powstałe w ruchu drogowym 
oraz wynikające z kradzieży Samochodu powstałe w Przedmiocie Najmu, niezależnie od tego czy szkoda zostanie 
wyrządzona z jego winy, czy z winy innych osób. 

5. Najemca jest uprawniony do poruszania się pojazdem po terytorium wszystkich państw należących do Unii 
Europejskiej objętych ubezpieczeniem OC, AC, z zastrzeżeniem ust. 7. Przed wydaniem Przedmiotów Najmu 
Najemca jest zobowiązany do powiadomienia Wynajmującego po terytorium, których państw będzie poruszał się 
wynajmowanym pojazdem.  

6. Za pisemną zgodą Wynajmującego możliwe jest użytkowanie Przedmiotów Najmu na terytorium innych państw 
niż wskazane w ust. Porzedzającym.  

7. Najemca ma zakaz poruszania się Przedmiotami Najmu po terytoriach państw, na których prowadzone są 
działania wojenne lub objętych rozruchami, zamieszkami czy klęskami żywiołowymi.  

 

§ 10. 
Obowiązki i Odpowiedzialność Najemcy w Przypadku Zaistnienia Wypadku, Awarii, i Innego Uszkodzenia lub Kradzieży 

Przedmiotów Najmu 

1. W przypadku awarii lub wypadku Najemca jest zobowiązany do: 
a) natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego, 
b) zabezpieczenia Przedmiotów Najmu 
c) powiadomienia służb ratunkowych, policji i uzyskania poświadczenia o przyjęciu zgłoszenia 
d) uzyskania stosownych oświadczeń od uczestników zdarzenia jak również wszystkich danych uczestników 

wypadku lub kolizji oraz uzyskania oświadczeń a także danych świadków zdarzenia wraz z ich podpisami.  
2. W przypadku kradzieży Przedmiotów Najmu Najemca jest zobowiązany do:  

a) natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego 
b) niezwłocznego powiadomienia policji i uzyskania poświadczenia o przyjęciu zgłoszenia 
c) niezwłocznego zwrotu Wynajmującemu dowodu rejestracyjnego, kluczyków oraz dowodu posiadania 

AC/OC Przedmiotów Najmu, pod rygorem obciążenia Najemcy karą umowną przewidzianą w §6 ust. 4 
umowy  

3. Najemca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów napraw lub uszkodzeń samochodu powstałych w czasie 
trwania najmu i nie wynikających ze zwykłego zużycia Przedmiotów Najmu, w przypadku odmowy wypłaty 
odszkodowania przez ubezpieczyciela z AC Wynajmującemu lub OC sprawcy wypadku, lub innego zdarzenia 
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powodującego zniszczenie bądź uszkodzenia Przedmiotów Najmu, gdzie brak wypłaty odszkodowania wynika 
wyłącznie z winy Najemcy (rozumie się rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego)  

4. Szkody komunikacyjne i niekomunikacyjne o wartości do kwoty 5.000 zł (słownie: pięć tysiaęcy ) złotych netto nie 
podlegają ubezpieczeniu AC (tzw. udział własny) i za nie Najemca ponosi pełną odpowiedzialność.  

5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w wyposażeniu dodatkowym, a nieobjętym polisą AC, 
spowodowane z własnej winy, lub na skutek własnego niedbalstwa bądź też będące skutkiem nieprawidłowego 
ich używania.  

6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w pojeździe w razie:  
a) wykorzystania Przedmiotów Najmu niezgodnie z Umową Najmu  
b) prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających  

7. Odpowiedzialność Najemcy, o której mowa w ust. 3 – 5 dotyczy szkód powstałych wyłącznie w okresie trwania 
umowy. Odpowiedzialność Najemcy dotyczy również szkód powstałych w okresie użytkowania przez Najemcę 
Przedmiotów Najmu, których wykrycie nastąpiło po zwrocie przedmiotu najmu, jeżeli Najemca podjął działania 
zmierzające do ukrycia szkody lub zwrot przedmiotu najmu z przyczyn nieleżących po stronie Wynajmującego 
nastąpił z naruszeniem procedur zwrotu Przedmiotów Najmu, co uniemożliwiało Wynajmującemu dokonanie 
prawidłowego sprawdzenia stanu Przedmiotów Najmu oraz jego wyposażenia dodatkowego.  

8. Najemca upoważnia Wynajmującego do pobrania aktu zgonu Najemcy, w przypadku zaistnienia wypadku ze 
skutkiem śmiertelnym oraz do wypłaty świadczenia dobrowolnego ubezpieczenia NW. Z wypłaconego 
świadczenia Wynajmujący w pierwszej kolejności pokrywa koszty związane z realizacją niniejszej umowy, a 
pozostałą część przekaże spadkobiercom Najemca.  

 

§ 11. 
Uprawnienia Wynajmującego 

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Najemcę w pojeździe, po dokonaniu 
jego zwrotu.  

2. Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  

a) powstania po stronie Najemcy jakiejkolwiek zwłoki w zapłacie  
b) jeśli Najemca używa samochodu sprzecznie z Umową Najmu lub z jego przeznaczeniem  

3. W przypadku wypowiedzenia przez Wynajmującego umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyny 
wskazanej w pkt. 2 lit. b), wynajmujący nie będzie zobowiązany do zwrotu uiszczonych przez Najemcę tytułem 
wynagrodzenia kwot.  

 

§12. 
Odstąpienie od Umowy 

1. W przypadku odstąpienia przez Najemcę od umowy w terminie krótszym niż 90 dni przed datą wydania 
Przedmiotu Najmu, Wynajmujący uprawniony będzie do zatrzymania wszelkich kwot uiszczonych przez Najemcę 
tytułem wynagrodzenia, bez obowiązku ich zwrotu.  

2. W przypadku odstąpienia przez Wynajmującego od umowy, Wynajmujący zobowiązany będzie do zwrotu 
Najemcy kwot uiszczonych przez niego tytułem wynagrodzenia w pełnej wysokości, nie później niż w terminie 14 
dni od dnia otrzymania przez Najemcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

 

§13. 
Klauzula Salwatoryjna 

1. Jeżeli postanowienia OWN są lub staną się nieważne bądź bezskuteczne, lub OWN zawierać będzie lukę, nie 
narusza to ważności pozostałych postanowień OWN na podstawie art. 58 Kodeksu cywilnego. Zamiast nieważnych 
postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to 
prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co strony ustaliły lub temu, co by 
ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie. W takiej sytuacji, Strony dołożą wszelkich starań w celu zastąpienia 
postanowienia uznanego za nieważne lub bezskuteczne, bądź w celu wypełnienia luki postanowieniem ważnym i 
skutecznym, najbardziej zbliżonym do pierwotnej intencji Stron.  
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§14. 
Ochrona danych osobowych i RODO 

 

 
 

1. Administratorem danych osobowych Najemcy jest Wynajmujący, adres poczty elektronicznej: 
campers2b@gmail.com, numer kontaktowy: +48 512 81 83 80 oraz Zaufani Partnerzy, z którymi Wynajmujący 
stale współpracuje. Celem współpracy jest dostosowywanie reklam na stronie internetowej Wynajmującego do 
potrzeb Najemcy oraz wykonywanie badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie 
ich do potrzeb użytkowników. Wynajmujący przekazuje dane Podmiotom zajmującym się hostingiem 
(przechowywaniem) strony oraz danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują 
się w polityce prywatności. 

2. Dane osobowe Najemcy takie jak: imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres 
zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy najmu. 

3. Odbiorcą danych osobowych Najemcy jest Wynajmujący oraz podmioty współdziałające w zakresie wykonywania 
obowiązków umownych. 

4. Dane osobowe Najemcy przechowywane są do czasu zakończenia najmu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do 
przetwarzania danych po zakończeniu Umowy wyłącznie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed 
sądem lub innym organem. 

5. Najemca ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

6. Realizacja uprawnień wymienionych w ust. 6, w tym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: campers2b@gmail.com lub pocztą tradycyjną na 
adres: Okrężna 32A, 87-700 Stawki. 

7. Najemca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie 
jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO. 
9. Dane Najemcy mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Wynajmującego, np. 

dostawcą usług IT, agencjom marketingowym, podwykonawcom usług, Zaufanym Partnerom oraz podmiotom 
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy 
wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Informujemy, że na naszej stronie internetowej 
dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych Partnerów. 

10. Podpisując Umowę Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Wynajmującego i Zaufanych Partnerów jako administratorów danych osobowych, w celach marketingowych, 
które obejmują także niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie 
aktywności na stronie internetowej zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

  
  

 
 
 

§15. 
Postanowienia Końcowe 

1. Każda zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  
2. Prawem właściwym dla oceny OWN jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych OWN zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.  
3. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem postanowień niniejszej OWN 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..  

 


