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UMOWA NAJMU SAMOCHODU SPECJALNEGO CAMPINGOWEGO, POZOSTAŁYCH 

POJAZDÓW, PRZYCZEP I WYPOSAŻENIA TURYSTYCZNEGO 

 

 
§ 1 

Zawarcie Umowy 
 

DATA UMOWY:  
Data i miejsce zawarcia 
umowy 2023 - ____ - ____ /  STAWKI 

NR UMOWY  
Numer identyfikacyjny 
Umowy 

2023____________- CAMPERS2B 

WYNAJMUJĄCY: 

 Pełne dane wynajmującego 

SUPPORT 2B Maciej Zwierzychowski 
Ul. OKRĘŻNA 32A 
87-700 STAWKI, gm. Aleksandrów Kujawski 
NIP: 5561285540 
 

Tel: +48 512 818 380 
e-mail: campers2b@gmail.com 

 
   

NAJEMCA: 

 

Imię i nazwisko (nazwa firmy) WOJCIECH STRUCKICH 
Upoważnienie w imieniu 
firmy / KRS  

PESEL  
Dowód Osobisty nr / Wydany 
przez/ Data wydania 

 

Prawo Jazdy nr / Wydane 
przez / Data wydania 

 

Adres zamieszkania 
(siedziba)  

 

Telefon kontaktowy:  
Adres e-mail:  

 

1. Umowa zostaje zawarta pomiędzy WYNAJMUJĄCYM, a NAJEMCĄ z dniu dokonania przez NAJEMCĘ rezerwacji. 
2. NAJEMCA zobowiązuje się w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji i otrzymania od WYNAJMUJĄCEGO Umowy podpisać ją 

i odesłać, wraz z kopiami dowodów tożsamości oraz praw jazdy UŻYTKOWNIKÓW, wskazanych w Umowie. Dokumenty 
można przesłać e-mailem na adres: campers2b@gmail.com, lub przesyłką kurierską na adres WYNAJMUJĄCEGO. 

 

 

§ 2 
Przedmiot Najmu 

 
 

PRZEDMIOT NAJMU: 

 

Kamper / Motocykl / 
Przyczepka / Wyposażenie 
Turystyczne 

Kamper KNAUS VANTOURER 600 

Nr VIN: VF3YC3MFC12J31905 
Nr rejestracyjny / następne 
badanie  techn. 

CZN 144AV 

Polisa ubezpiecz. Nr / ważna 
do 

PZU nr 1076326810 ważna do 10.11.2023 

 

1. Wynajmujący oddaje a Najemca przyjmuje w najem do osobistego używania PRZEDMIOT NAJMU, jak opisany w Umowie 
wraz z dodatkowym wyposażeniem określonym w Protokole Zdawczo-Odbiorczym stanowiącym załącznik integralny 
Umowy. 

2. Wynajmujący oświadcza, iż posiada tytuł prawny do dysponowania Pojazdem w zakresie określonym treścią niniejszej 
Umowy.  

3. Zabrania się Najemcy oddania Pojazdu do używania lub w podnajem osobom trzecim, z wyłączeniem kierowców 
wskazanych w UŻYTKOWNICY.  

4. Najemca zobowiązuje się przez czas trwania umowy do użytkowania Pojazdu zgodnie z przeznaczeniem i 
obowiązującymi przepisami. Zobowiązuje się dbać o dobry stan techniczny Pojazdu i zapewnić jego należytą 
konserwację.  

5. Najemca oświadcza, że znane mu są wszelkie zasady użytkowania Pojazdu i zna konsekwencje ich nieprzestrzegania.  
6. Strony zgodnie postanawiają, iż Najemca ponosił będzie pełną odpowiedzialność materialną za szkody i usterki 

wynikające z nieprawidłowego eksploatowania. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie osoby, którym 
udostępnia Pojazd oraz zapewnia, że kierowca/y samochodu posiada/ją kwalifikacje uprawniające do prowadzenia 
Pojazdu.  

7. Przy przekazaniu i odbiorze Pojazdu Wynajmujący i Najemca zobowiązani są potwierdzić stan techniczny Pojazdu i jego 
wyposażenie odpowiednimi wpisami i podpisami w “Protokole Zdawczo-Odbiorczym”.  
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§ 3 
Użytkownicy Przedmiotów Najmu 

 

UŻYTKOWNICY: 
 

1) Imię i nazwisko 
upoważnionej do 
użytkowania 

 

 1) PESEL  

 

1) Dowód Osobisty nr / 
Wydany przez / Data 
wydania 

 

 

1) Prawo Jazdy nr / 
Wydane przez / Data 
wydania 

 

 

2) Imię i nazwisko 
upoważnionej do 
użytkowania 

 

 2) PESEL  

 

2) Dowód Osobisty nr / 
Wydany przez / Data 
wydania 

 

 

2) Prawo Jazdy nr / 
Wydane przez / Data 
wydania 

 

 

1. Do użytkowania PRZEDMIOTU NAJMU (w tym do prowadzenia pojazdów) uprawnieni są tylko wskazani w Umowie 
UŻYTKOWNICY. 

2. NAJEMCA w imieniu wszystkich wymienionych w Umowie UŻYTKOWNIKÓW oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej 
Umowy otrzymali oni od WYNAJMUJĄCEGO i zapoznali się z treścią następujących dokumentów stanowiących integralną 
całość: 

• Ogólne Warunki Najmu Pojazdów i Sprzętu Turystycznego (dalej OWN) 

• Protokół Zdawczo-Odbiorczy (dalej TO) 

• Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia wraz z polisą ubezpieczeniową PRZEDMIOTU NAJMU (dalej OWU) 
 
 

§ 4 
Czas miejsce przekazania i użytkowania Przedmiotu Najmu 

 
 

CZAS i MIEJSCE 
WYDANIA/ZWROTU: 

 
Od dnia DATA godz. 
GODZINA / Miejsce 

2023- __ - __  godz. ___:___ / STAWKI 

 
Do dnia DATA godz. 
GODZINA / Miejsce 

2023- __ - __  godz. ___:___ / STAWKI 

 Łącznie dób do rozliczenia  
   

MIEJSCE 
UŻYTKOWANIA:  

Kraje tranzytowe i docelowe 
miejsca użytkowania 
Przedmiotu Najmu: 

POLSKA –  

 
1. WYNAJMUJĄCY upoważnia NAJEMCĘ, zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą na terenie krajów 

wskazanych w MIEJSCE UŻYTKOWANIA, objętych zawartą przez WYNAJMUJĄCEGO polisą ubezpieczeniową, do używania 
PRZEDMIOTU NAJMU w terminie wskazanym w CZAS i MIEJSCE WYDANIA/ZWROTU. 

2. NAJEMCA zobowiązuje się do zwrotu PRZEDMIOTU NAJMU w terminie i w miejscu wskazanym w CZAS i MIEJSCE 
WYDANIA/ZWROTU, chyba, że strony postanowią inaczej. W przypadku niedotrzymania terminu NAJEMCA będzie 
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w OWN za każdą rozpoczętą dobę po upływie tego 
terminu oraz pokrywa wszelkie straty zaistniałe z tego powodu. 

3. Jeżeli NAJEMCA nie zwróci Pojazdu w terminie do 48 godzin od terminu zwrotu wskazanego w CZAS i MIEJSCE 
WYDANIA/ZWROTU i nie skontaktuje się z WYNAJMUJĄCYM, ten może skierować zawiadomienia do Prokuratury 
Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia mienia stosownie do treści art. 284 kk. W przypadku 
opóźnienia wskazanego w zdaniu poprzedzającym Wynajmujący będzie uprawniony do zatrzymania kaucji w całości. 
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§ 5 
Czynsz najmu 

 

CZYNSZ NAJMU:  
Wysokość czynszu najmu 
łącznie: ____.________ zł 

OPCJE PLUS 
WYPOSAŻENIE: 

 
Wysokość opłat za opcje 
dodatkowe: 

 

OPCJA DOSTAWA / 
ODBIÓR adres Najemcy: 

 
Wysokość opłaty za dostawę 
i odbiór pojazdu: 

____.________ zł 

ZALICZKA:  Wysokość i termin: ____.________ zł przelew do dn. 

CAŁKOWITA:  Wysokość i termin: ____.________ zł przelew do dn. 

BANK:  Rachunek bankowy wpłat: 21 1050 1139 1000 0092 7624 5330 
 

1. Opłata za wynajem PRZEDMIOTU NAJMU, w terminie wskazanym w CZAS/MIEJSCE NAJMU, wynosi jak w pozycji Umowy 
CZYNSZ NAJMU. Cena zawiera podatek VAT 23%. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w CZYNSZ NAJMU będzie płatne w sposób następujący: 
a. zaliczka w wysokości stanowiącej do 30% kwoty łącznej czynszu najmu i dodatków/opcji PLUS, w wysokości 

wskazanej w ZALICZKA w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty rezerwacji, gotówką lub przelewem na 
rachunek bankowy WYNAJMUJĄCEGO nr: 21 1050 1139 1000 0092 7624 5330 

b. pozostała kwota wynagrodzenia będzie płatna w terminie nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem terminu 
najmu. Brak wpłaty tej kwoty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z najmu PRZEDMIOTU 
NAJMU i wówczas opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez NAJEMCĘ, co pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej, 
WYNAJMUJĄCY obciąża NAJEMCĘ kosztami odpowiednio do daty złożenia wypowiedzenia Umowy i zgodnie z zapisami 
OWN. 

4. Za odstąpienie od umowy przez NAJEMCĘ uważane będzie również niestawiennictwo NAJEMCY w terminie i miejscu 
odbioru Pojazdu zgodnie z CZAS/MIEJSCE NAJMU, brak terminowej zapłaty opłaty za najem lub kaucji, a także odmowa 
przesłania dokumentów wskazanych w Umowie w części danych NAJEMCY.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez WYNAJMUJĄCEGO, zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu wszystkich 
pobranych opłat.  

6. Terminem zapłaty kwot wskazanych w CZYNSZ NAJMU, jest data uznania rachunku bankowego WYNAJMUJĄCEGO pełną 
kwotą należności lub data wpłaty gotówkowej w kasie WYNAJMUJĄCEGO 

 

§ 6 
Kaucja 

 

KAUCJA:  
Wysokość kaucji / gotówka / 
przelew 

____.________ zł  

 Data wpłaty kaucji _____-_____-________ 
 Rodzaj wpłaty  

 
1. Tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń mogących wynikać na tle niniejszej umowy, NAJEMCA wpłaci 

WYNAJMUJĄCEMU kaucję gwarancyjną w kwocie, jak w KAUCJA, przelewem na konto, najpóźniej 1 dzień przed 
odbiorem PRZEDMIOTU NAJMU, lub w dniu odbioru PRZEDMIOTU NAJMU gotówką.  

2. Roszczenia wskazane w zdaniu (punkcie) poprzedzającym mogą dotyczyć w szczególności: 
3. zdania samochodu uszkodzonego lub zniszczonego, gdy uszkodzenia te lub zniszczenia powstały w czasie trwania najmu 
4. zdania samochodu po terminie określonym w Umowie nieprzestrzegania niniejszej umowy, OWN i Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia 
5. nieprzestrzegania niniejszej Umowy, OWN i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
6. Terminem zapłaty kwot wskazanych w KAUCJA, jest data uznania rachunku bankowego WYNAJMUJĄCEGO pełną kwotą 

należności lub data wpłaty gotówkowej w kasie WYNAJMUJĄCEGO. 
7. Jeśli w momencie zwrotu PRZEDMIOTU NAJMU okaże się, że występują braki w wyposażeniu lub uszkodzenia 

PRZEDMIOTU NAJMU, kwota zwracanej kaucji zostanie pomniejszona o wartość strat, które zostaną wycenione przez 
Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do pokrycia strat przekraczających wartość kaucji. 

8. Podstawą do wyliczenia kosztów strat powstałych w okresie wynajmu PRZEDMIOTU NAJMU będzie “Protokół Zdawczo-
Odbiorczy” wraz z wyceną poszczególnych części wyposażenia dokonaną przez WYNAJMUJĄCEGO.  
Na wycenie strat musi znajdować się podpis WYNAJMUJĄCEGO i NAJEMCY. Na żądanie WYNAJMUJĄCEGO wycena może 
zostać sporządzona przez specjalistyczny serwis ASO. Kosztami takiej WYCENY obciążony zostanie NAJEMCA, 
bezpośrednio z KAUCJI. 

9. W przypadku braku wpłaty kaucji w terminie wskazanym w KAUCJA, rezerwacja ulega anulowaniu oraz uznaje się 
odstąpienie od Umowy przez WYNAJMUJĄCEGO. 

10. Wszelkie roszczenia Wynajmującego i kary umowne są potrącane w pierwszej kolejności z kaucji zabezpieczającej, na co 
Najemca podpisując Umowę wyraża zgodę. 

11. W przypadku braku jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Najemcy wynikających z niniejszej umowy, Wynajmujący 
zwróci Najemcy kaucję w terminie najpóźniej 7 dni od daty zwrotu PRZEDMIOTU NAJMU przelewem na wskazany 
rachunek Najemcy. 
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§ 7 
Kary umowne 

 
 

1. NAJEMCA zobligowany jest do zwrotu PRZEDMIOTU NAJMU w stanie niepogorszonym i w stanie, jakim został określony 
zwrot w zawartej Umowie wraz z załącznikami do niej. W przypadku zwrotu PRZEDMIOTU NAJMU w stanie niezgodnym 
z Umową NAJEMCA poniesie dodatkowe opłaty w wysokość przewidzianej w OWN. 

 
 

 

 

§ 7 
Przedmiot najmu zastępczy 

 

1. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do wydania w użytkowanie NAJEMCY przedmiotu zastępczego do PRZEDMIOTU 
NAJMU o parametrach zbliżonych do wskazanego w Umowie w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających 
wydanie PRZEDMIOTU NAJMU (w szczególności wskutek działania osób trzecich, wystąpienia awarii, lub innej 
niedostępności nieprzewidzianej okoliczności w Umowie). 

2. W razie braku możliwości wydania przedmiotu zastępczego do PRZEDMIOTU NAJMU Strony mogą uzgodnić skrócenie 
okresu najmu, lub WYNAJMUJĄCY zwróci NAJEMCY dokonane przez niego wpłaty w całości.  

 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

 
1. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. WYNAJMUJĄCY zostanie zwolniony z odpowiedzialności za niedostarczenie pojazdu w wyznaczonym terminie, 

jeżeli pojazd nie będzie nadawał się do eksploatacji z winy osób trzecich lub przyczyn niezależnych od 
WYNAJMUJĄCEGO. W takim przypadku Strony mogą uzgodnić skrócenie okresu najmu lub zwrot całej wpłaconej 
przez NAJEMCĘ kwoty. 

5. INTEGRALNYMI ZAŁĄCZNIKAMI do Umowy są: 
a. Ogólne Warunki Najmu (OWN) 
b. Protokół Zdawczo-Odbiorczy (TO) 
c. zasady i instrukcje obsługi 

 

ZA WYNAJMUJĄCEGO:      ZA NAJEMCĘ: 

 

 

 

_____________________            ____________________ 

 

 


