
UMOWA NAJMU POJAZDU KEMPINGOWEGO 

 

 

Zawarta w dniu …....................... w Głogowie 

 

pomiędzy 

 

Meander Sport Sp. z o.o., ul. Gołębia 5, 67-200 Głogów,  NIP: 6932180676,   

REGON: 367019771,  tel 793546888 ( 10.00 – 18.00 ), tel 607932944 

zwanym dalej „Wynajmującym” 

 

a  

…............................................................................................................................ .................... 

…………………………………………………….................................................................... 

zwanym dalej „Najemcą” 

 

zwane dalej łącznie „Stronami” 

 
          

 

 

1. Przedmiot umowy 

 

1. Wynajmujący oddaje, a Najemca przyjmuje w najem do osobistego używania pojazd 

kempingowy DETHLEFFS FIAT DUCATO 2,3,   VIN: WFODXXTTRDLL25778,  rok 

produkcji: 2020, poj. silnika: 2000, moc: 130 KM o numerze rejestracyjnym: FZ4489P, 

zwany dalej „przedmiotem najmu” lub „pojazdem”. 

2. Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem umowy w 

zakresie określonym treścią niniejszej umowy. 

3. Zabrania się Najemcy oddania pojazdu do używania lub w podnajem osobom trzecim. 

4. Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i 

właściwościami oraz używania go zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji. 

5. Najemca oświadcza, że kierowca/y pojazdu posiada/ją uprawnienia do prowadzenia pojazdu, 

o którym mowa w ust. 1 powyżej – prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat. 

6. Do prowadzenia pojazdu uprawnione są wyłącznie następujące osoby („kierujący pojazdem”): 

I. 

a) Imię i nazwisko.......................................................................................... 

b) PESEL:....................................................................................................... 

c) Adres zamieszkania:................................................................................... 

d) Nr dowodu osobistego:............................................................................... 

e) Nr prawa jazdy:.......................................................................................... 

f) Data uzyskania uprawnień kat. B:.............................................................. 

 

II. 

a) Imię i nazwisko:.......................................................................................... 

b) PESEL:........................................................................................................ 

c) Adres zamieszkania:.................................................................................... 

d) Nr dowodu osobistego:................................................................................ 

e) Nr prawa jazdy:........................................................................................... 

f) Data uzyskania uprawnień kat. B:............................................................... 

7. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania przedmiot najmu na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego opisującego stan i wyposażenie pojazdu w chwili zawarcia umowy i 



wydania do Najemcy, w szczególności stan licznika przebiegu kilometrów, stan zewnętrzny i 

wewnętrzny, wyposażenie techniczne i dodatkowe. 

8. Najemca oświadcza, iż stan przedmiotu najmu zostanie przez Najemcę zbadany w momencie 

odbioru pojazdu i potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. Ponadto Najemca 

oświadcza, że w momencie odbioru pojazdu zapozna się z zasadami obsługi pojazdu oraz 

Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. 

9. Wynajmujący upoważnia Najemcę do używania pojazdu stanowiącego przedmiotem najmu, 

w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, zarówno na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, jak i zagranicą – w zakresie określonym w Ogólnych Warunkach Najmu Pojazdu 

Kempingowego. 

10. Stan i wyposażenie pojazdu na dzień zwrotu, zostanie ustalony komisyjnie przy udziale 

Wynajmującego i Najemcy oraz odnotowany w protokole zdawczo-odbiorczym. 

 

2. Okres najmu 

 

1. Wydanie pojazdu nastąpi w dniu ……................ godz. ……........ 

2. Zwrot pojazdu nastąpi w dniu ……….............. godz. 10:00. 

3. Miejsce odbioru i zwrotu pojazdu: ………………...................................................................... 

4. Najemca zobowiązany jest do terminowego zwrotu pojazdu oraz do miejsca określonego w 

ust. 3 powyżej. W przypadku zwrotu pojazdu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 

powyżej, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w 
wysokości 50,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu oraz pokrycia szkody 

Wynajmującego na zasadach ogólnych. 

5. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w ust. 2 powyżej i nie 
skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący zawiadomi organa ścigania o przestępstwie 

oraz powoduje to całkowitą utratę kaucji. 
 

 

3. Wynagrodzenie 

 

1. Tytułem wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu najmu w okresie wskazanym w § 2 

ust. 1 i 2 niniejszej umowy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 

Wynajmującego kwoty ……………………………. PLN brutto  

(słownie:……………………………………………………..................................................

.......…). 

2. Inne usługi związane z przedmiotem najmu:………………………………………… 

………………………………………. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej płatne jest przed wydaniem pojazdu 

na rachunek bankowy Wynajmującego nr: 71 1020 3017 0000 2502 0457 7260. 

4. Opłata rezerwacyjna płatna jest w następującej wysokości: 

a) do dnia ………............ w wysokości 25% kwoty wskazanej w ust. 1 powyżej, jednak 

nie mniej niż 1.000,00 PLN, 

b) do dnia ………........… do łącznej wysokości 50% kwoty wskazanej w ust. 1 powyżej. 

5. Pozostała kwota wynagrodzenia (50%) płatna jest w terminie 2 dni przed rozpoczęciem 

okresu najmu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.  

6. Limit kilometrów liczony jest zgodnie ze wzorem: ilość dni najmu x 400 km. W 

przypadku przekroczenia limitu kilometrów naliczona zostanie dodatkowa opłata w 

wysokości 0,80 PLN za każdy kilometr ponad limit, do zapłaty której zobowiązuje się 

Najemca. 

7. Warunki płatności określono w Ogólnych Warunkach Najmu Pojazdu Kempingowego 

 

 

4. Kaucja 



 

1. Tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynajmującego w stosunku do Najemcy 

mogących wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, najemca wpłaci Wynajmującemu 

kaucję w wysokości 4.000,00 PLN przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego lub 

gotówką przed wydaniem pojazdu. Brak wpłaty kaucji we wskazanym terminie uważane 

jest za odstąpienie od umowy przez Najemcę. 

2. Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zwrotu pojazdu, jednakże nie wcześniej niż po 
uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wobec Wynajmującego wynikających z umowy 

najmu. 
3. Wynajmujący pomniejsza zwracaną po czasie trwania okresu najmu kaucję, o powstałe 

szkody zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz Ogólnymi Warunkami Najmu 

Pojazdu Kempingowego. 

4. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, tytoniu i innych środków. 

Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu zostanie naliczona kara w wysokości 1.000,00 

PLN oraz Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów wymiany całej tapicerki w 

pojeździe. 

 

 

5. Zobowiązania i oświadczenia Najemcy 
 

 Najemca zobowiązuje się do: 
a) Korzystania z pojazdu wyłącznie w celach rekreacyjno-turystycznych, tym samym 

zabronione jest użytkowanie pojazdu w jakichkolwiek innych celach, 

b) niebrania udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, wyścigach 
samochodów, 

c) niewykorzystywania pojazdu do popełnienia lub/i pomocy w popełnieniu działań 

sprzecznych z prawem, a także do innych celów, które wykraczają poza postanowienia 

umowy i nie są związane z podróżą, 

d) nieużywania pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych. W razie 

niezastosowania się do warunku, Najemca obciążony zostanie kosztami 

wymiany/naprawy uszkodzonych lub nadmiernie zużytych elementów pojazdu lub/i 

wyposażenia, 

e) nie przewożenia pojazdem zwierząt, materiałów żrących, łatwopalnych, brudzących, 

lub innych mogących spowodować zniszczenie lub uszkodzenie jakichkolwiek 

elementów pojazdu lub/i wyposażenia, 

f) nie przewożenia pojazdem ładunków innych niż niezbędne dla celów związanych z 

podróżą oraz nie przekraczania maksymalnej masy całkowitej (DMC) pojazdu 

3500kg, 

g) pozostawiania pojazdu zawsze na zamkniętych parkingach strzeżonych albo 

osobistego dozoru pojazdu. W razie niezastosowania się Najemcy do warunku, 

Najemca odpowiada za powstałe szkody w pojeździe w pełnej wysokości, 

h) zapoznania się i stosowania do warunków i ograniczeń określonych w przekazanych 

przez wynajmującego Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

 Najemca przez podpisanie niniejszej umowy najmu bierze na siebie pełna 

odpowiedzialność za powstałe szkody w pojeździe i urządzeniach pojazdu lub 

wyposażeniu pojazdu, szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu, 

szkody wynikające z pozostawienia rzeczy w pojeździe i utraty, na zasadach określonych 

niniejszą umowa i Ogólnymi Warunkami Najmu Pojazdu kempingowego. Najemca 

równocześnie zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Wynajmującego z tytułu tych 

zdarzeń. 

 Strony zgodnie postanawiają, że Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za 

szkody w pojeździe, które nie są objęte ubezpieczeniem OC/AC albo w sytuacji braku 

wskazania przez Najemcę sprawcy lub/i braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez 



Policję, albo w sytuacji, w której z uwagi na naruszenie postanowień Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia, ubezpieczyciel odmówił wypłaty ubezpieczenia. 

 Strony zgodnie postanawiają, że Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za stwierdzone 

braki w pojeździe i wyposażeniu, a także za szkody i usterki wynikające z nieprawidłowej 

eksploatacji. W przypadku stwierdzenia braków w pojeździe i wyposażeniu, a także szkód 

i usterek wynikających z nieprawidłowego lub wadliwego eksploatowania pojazdu. 

Najemca zobowiązany jest do wyrównania tych szkód. Wyrównanie tych szkód obejmuje 

zarówno sama stratę, jak i utracone korzyści. 

 Najemca oświadcza, że znane mu są wszelkie zasady użytkowania pojazdu i 

konsekwencje ich nieprzestrzegania. 

 Najemca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy miał dostatecznie dużo 

czasu, aby zapoznać się z treścią umowy oraz zapoznał się i przyjął do wiadomości i 

stosowania zobowiązania stron określone w Ogólnych Warunkach Najmu Pojazdu 

Kempingowego. 

 Najemca oświadcza, że Wynajmujący dokonał wyjaśnienia wszelkich kwestii niejasnych 

dla Najemcy lub budzących jego wątpliwości. 

 

 

6. Postanowienia końcowe 
 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

- załącznik nr 1 – Ogólne Warunki Najmu Pojazdu Kempingowego, 

- załącznik nr 2 – protokół zdawczo-odbiorczy, 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie uzupełnieni lub zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

Wszelkie spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony poddają 

pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Wynajmującego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………     ……………………………….. 

 

       Wynajmujący         Najemca 

 

 

 

 

 

 

 


