Umowa Najmu pojazdu typu Kempingowego
zawarta w dniu ......................................................................................... roku w Chachalnia,
pomiędzy:
firmą BUBU-KAR F.H.U. S.C. z siedzibą w Cieszków przy ul. Leśna 10 kod pocztowy 56330, oddział w Chachalnia przy ul. Zdunowska 30 kod pocztowy 63-760 Zduny
nr NIP: 9161351011, reprezentowaną przed Damiana Budzyna PESEL: ……………………
używający adresu mailowego biuro@myjki.info.pl nr tel. 604921855

zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym
a
Panem/Panią …................................................................... zam. ….........................................
legitymująca się nr PESEL: ….....................................................................,
nr NIP: …...............................................
używający adresu mailowego …..................................... …................................. nr tel.
….............................

zwanym w dalszej części umowy Najemcą
Przedmiot umowy
§1
1. Wynajmujący oświadcza, iż pozostaje właścicielem samochodu typu kempingowego tzw.
Kamper marki: ……………….…nr rej. ………, nr nadwozia ………………………………
( dalej jako pojazd )

2. Przedmiotem niniejszej umowy pozostaje zawarcie umowy najmu pojazdu wraz z
wszelkim dodatkowym wyposażeniem na czas określony wskazany w § 3, za
wynagrodzeniem określonym w treści § 4. Wydanie i odbiór ww. samochodu następuje w
oparciu o protokół zdawczoodbiorczy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wydanie i odbiór ww. pojazdu nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. W protokole zdawczo-odbiorczym strony po dokonaniu oględzin pojazdu określają jego
fizyczny stan w dniu wydania pojazdu Najemcy. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi
podstawę do porównania stanu pojazdu w chwili jego zwrotu do stanu pojazdu z chwili jego
wydania. Dodatkowo strony mogą sporządzić dokumentacje fotograficzną pojazdu z dnia jego
wydania.
5. Integralną częścią niniejszej umowy pozostają Ogólne Warunki Wynajmu pojazdu
kempingowego w przedsiębiorstwie Wynajmującego, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej
umowy dalej jako OWU ). Najemca oświadcza, iż zapozna się z dokumentem Ogólnych
Warunków Wynajmu pojazdu kempingowego oraz rozumie treść dokumentu.
Oświadczenia stron umowy
§2
1. Wynajmujący oświadcza, iż przysługuje mu pełne prawo do dysponowania pojazdem.
Pojazd jest w pełni sprawny technicznie, dopuszczony do ruchu, posiada ważne badania
techniczne oraz pozostaje objęty aktualnym ubezpieczeniem typu OC, AC,NNW oraz
Assistance.
2. Najemca oświadcza, iż został przez Wynajmującego w pełni pouczony o sposobie
eksploatacji pojazdu oraz dysponuje wiedzą konieczną dla eksploatacji pojazdu typu kamper
3. Najemca oświadcza, że zapoznał się w pełni ze stanem pojazdu podczas przekazania
fizycznego pojazdu jak również w czasie szkolenia dotyczącego sposobu eksploatacji. Na
wszelkie pytania Najemcy Wynajmujący udzielił wyczerpujących odpowiedzi. Najemca nie
wnosi w tym zakresie żadnych uwag ani zastrzeżeń.

str. 1

4. Najemca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdu o masie
całkowitej do 3,5t oraz maksymalnej liczbie osób podróżujących 4, w postaci prawa jazdy ,na
co potwierdzeniem jest kserokopia prawa jazdy, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej
umowy.
5. Najemca oświadcza, iż jest świadomy fakt, że pojazd ma wysokość 3,1. metra w związku z
czym wymaganym pozostaje zachowanie szczególnej ostrożności przy przejazdach w
miejscach o ograniczonej wysokości.
Czas trwania umowy
§3
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ........................, od godziny
14.00 do dnia ......................., do godziny 11.00. Ostatniego dnia trwania umowy pojazd
winien być zwrócony do godz. 11 celem przygotowania do kolejnej usługi. Brak zwrotu
pojazdu do godz. 11.00 poczytuje się za jego przedłużenie o kolejny dzień
2. Czas trwania umowy może być przedłużony jedynie za zgodą pisemną ewentualnie
mailową przez Wynajmującego, za umówionym wynagrodzeniem dziennym o którym mowa
w § 4 pkt.1 umowy
3. W przypadku braku zwrotu pojazdu pomimo upływu czasu trwania umowy Najemca jest
zobowiązany do zapłaty Wynajmującego świadczenia o którym mowa w § 4 pkt. 10 umowy
Wynagrodzenie i inne opłaty związane z umową
§4
1. Wynagrodzenie za wynajem pojazdu na czas trwania umowy określony w § 3 pkt.1 wynosi
........................................... zł brutto,
Słownie:.........................................................................................................zł.
Ilość dni najmu pojazdu ………………, dzienna stawka wynagrodzenia wynosi
…............................... zł. Słownie:………………………………………………………….zł.
2. Podana powyżej kwota wynagrodzenia stanowi kwotę brutto.
3. Dodatkowe wynagrodzenie dla wynajmującego w kwocie 300zł za usługę serwisową.
Usługa serwisowa obejmująca: wyposażenie pojazdu dwie butle gazowe z gazem propan
butan o wadze 11 kg w tym jedna niepełna, płyny do WC, papier toaletowy, napełnienie
zbiornika wody, instruktaż. Usługa serwisowa nie jest uiszczana przy wynajmie powyżej 7
dni
Usługa serwisowa nie obejmuje opróżnienia kasety wc i zbiornika wody „szarej”. Koszt takiej
usługi dodatkowo wynosi 300 zł.
4. Strony zgodnie oświadczają, iż Najemca prócz wynagrodzenia opisanego w pkt. 1 uiści na
rzecz Wynajmującego jednorazowo kwotę kaucji w wysokości 5000 zł ( słownie pięć tysięcy
złotych ) w celem zabezpieczenia wszelkich ewentualnych roszczeń Wynajmującego w
stosunku do Najemcy wynikających z użytkowania pojazdu na podstawie niniejszej Umowy
Najmu, a w szczególności polegających na :
a) utracie pojazdu, w tym kradzieży pojazdu, przywłaszczenia pojazdu
b) zgubieniu kluczyków do pojazdu
c) zgubieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu lub polisy ubezpieczeniowej pojazdu
d) zniszczeniu/uszkodzeniu pojazdu , jego funkcji jezdnych, jednostki napędowej,
uszkodzeniu wnętrza pojazdu, zwłaszcza zniszczenia tapicerki lub też znacznego zabrudzenia
tapicerki
e) w sytuacji opisanej w treści § 7 pkt. 11 umowy
5. Jeżeli wysokość kaucji nie wystarcza na pokrycie szkody jaką w wyniku używania pojazdu
przez Najemcę poniósł Wynajmujący Najemca jest zobowiązany do pokrycia szkody w pełnej
wysokości poprzez dokonanie dopłaty różnicy w wartości szkody według zasad
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odpowiedzialności określonych w § 7 umowy.
6. Kaucja podlega zwrotowi Najemcy w kwocie nominalnej po rozliczeniu się i zwrocie
pojazdu, o ile nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności uzasadniające zatrzymanie kaucji w
całości lub części (w tym konieczność wyceny szkody), jednak wówczas Wynajmujący
zobowiązany jest do zwrotu całości lub części kaucji nie później niż 14 dniu od stwierdzenia
nieistnienia szkody lub jej rozliczenia.
7. Wpłaty określone powyżej Najemca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz
Wynajmującego według poniższego harmonogramu:
a) pierwsza rata tytułem zadatku – 25 % kwoty wynagrodzenia określonej w pkt. 1. Wpłata
przedmiotowej kwoty na rachunek bankowy Wynajmującego ma skutek rezerwacji pojazdu
na okres wskazany w § 3 pkt. 1, Wpłata powinna zostać uiszczona najpóźniej 3dni od daty
wstępnej rezerwacji ale nie później niż miesiąc przed terminem rozpoczęcia najmu.
b) druga rata w wysokości 75 % kwoty wynagrodzenia + kaucja 5000 zł płatna najpóźniej w
dniu przekazania samochodu.
8. Powyższe kwoty należy wpłacić na konto Wynajmującego o nr konta :
71 1090 1157 0000 0001 0445 8304
W tytule przelewu Najemca winien podać imiona, nazwiska i daty rozpoczęcia trwania
umowy najmu.
9. Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu środków na konto Wynajmującego.
10. W przypadku zwrotu pojazdu Wynajmującemu po terminie o którym mowa w § 3 pkt 1
umowy Najemca zobowiązany jest do uiszczenia Wynajmującemu odszkodowania w
wysokości dwukrotnej stawki dobowej określonej w § 4 pkt. 1 umowy za każdą rozpoczętą
dobę opóźnienia.
Powyższe nie ma zastosowania w przypadku uzyskania przez Najemcę pisemnej, bądź
mailowej zgody na przedłużenie okresu najmu wedle treści § 3 pkt. 2 umowy.
11. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Najemcy
Obowiązki najemcy
§5
1. Podstawowym obowiązkiem Najemcy pozostaje terminowy zwrot pojazdu wedle zasad
opisanych § 3 pkt. 1 umowy oraz zapłata pełnych świadczeń pieniężnych zgodnie z treścią § 4
umowy
2. Ponadto Najemca jest obowiązany do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem
w celach turystyczno-rekreacyjnych, z zachowaniem zasad prawidłowej eksploatacji,
przestrzegania instrukcji obsługi pojazdu oraz procedur postępowania na wypadek szkody
komunikacyjnej przewidzianych w OWU. Pojazd winien być parkowany w miejscach do tego
przeznaczonych.
3. Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu przewożenia zwierząt
również domowych, zakazu palenia tytoniu w całym pojeździe oraz zakazu przewożenia w
nim środków oraz przedmiotów niedozwolonych prawem w tym środków odurzających,
narkotyków, broni palnej, środków łatwopalnych, trujących, w inny sposób niebezpiecznych.
Za złamanie powyższego zapisu Najemca zobowiązany będzie zapłacić karę w wysokości
2000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych )
4. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym
nieprzekraczania dopuszczalnej prędkości 120 km/h ( zalecana prędkość pojazdu do 100
km/h).
5. Najemca może używać pojazdu jedynie na terytorium państw wspólnoty europejskiej, (oraz
państw stowarzyszonych z UE). Wszelkie wyjazdy do państw Europy Wschodniej (np.:
Rosja, Ukraina, Białoruś) wymagają indywidualnej zgody Wynajmującego udzielonej na
piśmie pod rygorem nieważności. Brak zgody oznaczać będzie złamanie niniejszego zakazu.
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W razie złamania zakazu Najemca zapłaci wynajmującemu karę umowną w wysokości
10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych )
6. Zabraniane jest dokonywanie przez Najemcę jakichkolwiek zmian i przeróbek w pojeździe,
ewentualne drobne naprawy mogą zostać wykonane po uprzednim uzyskaniu zgody
Wynajmującego.
7. Pojazd winien być zwrócony w stanie nieuszkodzonym. Wszelkie koszty napraw oraz
szkód obciążających Najemcę zostaną w pierwszej kolejności pokryte z kaucji wedle zasad
określonych w § 4 pkt. 4 i 5 umowy.
8. Najemca otrzymuje pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa. Pojazd jest w pełni zatankowany.
Pojazd należy zwrócić Wynajmującemu również z pełnym zbiornikiem paliwa.
W przypadku niespełnienia warunku Wynajmujący obciąży Najemcę kosztem w wysokości
400 zł. ( czterysta złotych ).
Zasady postępowania w razie powstania szkody
§6
1. Jeżeli pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego, innego
zdarzenia Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie
Wynajmującego a następnie do postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w OWU,
warunkami ubezpieczenia oraz poleceniami Wynajmującego.
2. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym Najemca
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Policję oraz uzyskać notatkę służbową
sporządzoną przez Policję na miejscu zdarzenia.
3. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej, wypadku drogowym, innym
zdarzeniu wywołującym szkodę w pojeździe Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia
pojazdu w sposób uniemożliwiający powiększenie rozmiaru szkody.
4. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych napraw pojazdu bez wyraźnej uprzedniej zgody
Wynajmującego.
5. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie skutkuje dalszym
pogorszeniem stanu technicznego pojazdu, Najemca za zgodą Wynajmującego może
kontynuować jazdę.
Odpowiedzialność za szkodę
§7
1. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieprawidłowego
używania pojazdu oraz powstałe w trakcie trwania umowy najmu jak również późniejszego
użytkowania pojazdu.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe powstałe z jego winy.
3. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe, jeżeli wskutek postępowania
Najemcy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.
4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Najemcy dotyczy szkód powstałych w czasie
użytkowania pojazdu, choćby ich wykrycie nastąpiło po zwrocie pojazdu.
5. Najemca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone zarówno przez siebie jak i przez inne
osoby korzystające z pojazdu w czasie korzystania z pojazdu
6. Odpowiedzialność Najemcy obejmuje również szkody wyrządzone w wyposażeniu
dodatkowym pojazdu, w szczególności określonym w treści niniejszej umowy jak i protokole
zdawczo odbiorczego
7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w
związku z ruchem pojazdu, chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność
Najemcy.
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8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek kierowania
pojazdem pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego wskutek
kierowania pojazdem wbrew przepisom ruchu drogowego obowiązującym w miejscu
zdarzenia.
10. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, mandaty karne, opłaty dodatkowe
za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub ponad wykupiony czas parkowania, które
zostały naliczone w czasie dysponowania przez niego pojazdem.
11. Jeżeli w okresie trwania umowy najmu powstanie szkoda, której likwidacja nastąpi z
polisy ubezpieczeniowej samochodu (OC lub AC) opisanej w treści § 2 pkt. 1 ( ubezpieczenie
Wynajmującego )umowy wówczas z kaucji zabezpieczającej zostanie Najemcy potrącona
kwota 3000 zł. Decyzja o konieczności usunięcia szkody w ramach wykupionej polisy należy
do Wynajmującego.
Odstąpienie od Umowy
§8
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 i
przekazanie Pojazdu NAJEMCY. W takim przypadku WYNAJMUJĄCY zwraca wpłaconą
częściową lub całą kwotę wynagrodzenia oraz kaucję wpłaconą przez NAJEMCĘ w trybie
natychmiastowym, a NAJEMCA oświadcza, że nie będzie dochodził z tego tytułu żadnego
odszkodowania od WYNAJMUJĄCEGO.
2. W przypadku, gdy NAJEMCA odstąpi od Umowy Najmu po wpłacie częściowej kwoty
wynagrodzenia lub po wpłacie pełnej kwoty wynagrodzenia Najmu, WYNAJMUJĄCEMU
przysługuje prawo do zatrzymania :  50% wpłaconej kwoty, w przypadku odstąpienia od
umowy w okresie dłuższym niż 30 dni od daty rozpoczęcia okresu Najmu,  100% wpłaconej
kwoty, w przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 30 dni od daty
rozpoczęcia okresu Najmu.
3. NAJEMCA w przypadku odstąpienia od umowy przez WYNAJMUJĄCEGO, niezależnie
od daty rozpoczęcia okresu najmu, ma prawo do 100% zwrotu wpłaconej kwoty
wynagrodzenia, wyłącznie gdy Przedmiot Najmu zostanie wynajęty na podobny okres czasu
innemu najemcy. NAJEMCA oświadcza, że nie będzie dochodził z tego tytułu żadnego
odszkodowania od WYNAJMUJĄCEGO.
4. Odstąpienie od Umowy Najmu przez NAJEMCĘ, musi być dostarczone
WYNAJMUJĄCEMU w formie pisemnej. Za datę odstąpienia przyjmuje się datę wpływu
pisma o odstąpieniu do WYNAJMUJĄCEGO.
Postanowienia końcowe
§9
1. Zabronionym pozostaje podnajmowanie pojazdu innym osobom tak fizycznym, jak i
prawnym oraz wszelkim innym podmiotom
2. Osobą uprawnioną do kierowania pojazdem jest wyłącznie Najemca lub inna osoba
wskazana w umowie na którą Wynajmujący wyraził zgodę i która posiada stosowne
uprawnienia do kierowania
3. Wynajmujący, prócz Najemcy, wyraża zgodę również na prowadzenie pojazdu przez
Pana/Panią:
.....................................................................................................
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć w związku z zawarciem i wykonywaniem
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niniejszej umowy pomiędzy Wynajmującym a Najemcą wyłącznie właściwy pozostaje sąd
właściwy dla siedziby Wynajmującego.
6. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę o każdorazowej zmianie adresu
zamieszkania, adresu mailowego nr telefonu. W wypadku zmiany adresu, adresu mailowego,
telefonu przez
jedną ze Stron, do czasu otrzymania przez drugą Stronę stosownego powiadomienia,
korespondencję wysłaną przez tą drugą Stronę na podany wyżej adres, adres email. Strony
przeciwnej uznaje się za doręczoną prawidłowo.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron. Przed podpisaniem umowa została odczytana a jej warunki zaakceptowane.
Wynajmujący:
…………………………

Najemca:
………………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Niniejszym informujemy, iż zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako: RODO) Administratorem Pani/Pana danych
osobowych pozostaje firma BUBU-KAR F.H.U. S.C. z siedzibą w Cieszków ul. Leśna 10 56-330 Cieszków
( dalej jako Administrator )
2. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi w związku z wykonaniem umowy o
wynajmu pojazdu kempingowego zawartej między Panem/Panią oraz Administratorem („Umowa”).
3. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane kontaktowe lub
identyfikacyjne i będą one przetwarzane w celu wykonania Umowy lub innych stosunków prawnych, lub
ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zaś podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie
uzasadniony interes polega na umożliwieniu Administratorowi sprawnego bieżącego wykonywania Umowy,
zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji strony umowy lub ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony
roszczeń.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora,
dostawcom systemów informatycznych i usług IT
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania Umowy lub innych
stosunków prawnych, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres
przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
9. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Wszelkie przypadki naruszenia zasad ochrony danych osobowych prosimy zgłaszać osobiście w oddziale
firmy Administratora w miejscowości Chachalnia ul. Zdunowska 30, jak również przy pomocy skrzynki email:
biuro@myjki.info.pl
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