Syców, dn. ………………………

UMOWA NAJMU POJAZDU

zawarta w dniu ……………………… roku w Sycowie pomiędzy Rosiek & Rosiek sp. jawna z
siedzibą w Sycowie, ul. Kaliska 7 56-500 Syców wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem KRS…………… zwaną w dalszej
części umowy Wynajmującym
a ……………………………….
zwaną w dalszej części umowy Najemcą
§ 1 Przedmiot umowy
1. Wynajmujący oddaje a Najemca przyjmuje w najem do osobistego używania Pojazd
specjalny – samochód kempingowy model…………………………………………….. o numerach
rejestracyjnych ……………..….., zwany dalej Pojazdem.
2. Wynajmujący oświadcza, iż posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem
niniejszej 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
przeznaczaniem i właściwościami oraz używania go zgodnie z zasadami prawidłowej
eksploatacji.
5. Najemca zapewnia, że kierowca/y samochodu posiada/ją kwalifikacje uprawniające do
prowadzenia Pojazdu, o których mowa w §1 pkt 1 niniejszej umowy.
6. Do prowadzenia Pojazdu uprawniony jest wyłącznie następujący kierowca:
1) imię i nazwisko ………………………………………………….
2) nr dowodu ………………………………………………….
3) nr PESEL ………………………………………………….
4) nr prawa jazdy ………………………………………………….
5) adres ………………………………………………….
7. Drugim kierowcą uprawnionym do prowadzenia Pojazdu jest:
1) imię i nazwisko ………………………………………………….
2) nr dowodu ………………………………………………….
3) nr PESEL ………………………………………………….
4) nr prawa jazdy ………………………………………………….
5) adres ………………………………………………….
8. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania Pojazd opisany w §1 pkt. 1 na podstawie
protokołu zdawczoodbiorczego opisującego stan i wyposażenie Pojazdu w chwili zawarcia

umowy i wydania go Najemcy, w szczególności stan licznika przebiegu kilometrów, stan
zewnętrzny i wewnętrzny, wyposażenie techniczne i dodatkowe.
9. Najemca oświadcza, iż stan przedmiotu Umowy dla realizacji umowy najmu, zostanie
przez Najemcę zbadany w momencie odbioru Pojazdu i potwierdzony protokołem zdawczoodbiorczym. Ponadto oświadcza, iż w momencie odbioru Pojazdu zapozna się z zasadami
obsługi, a także ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
10. Wynajmujący upoważnia Najemcę, zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i za
granicą na terenie krajów objętych zawartą przez Wynajmującego polisą ubezpieczeniową,
do używania Pojazdu będącego przedmiotem najmu w okresie wydania Pojazdu wskazanym
w §2 pkt. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem Państw wskazanych w OWU
11. Stan i wyposażenie Pojazdu na dzień zwrotu, zostanie ustalony komisyjnie przy udziale
Wynajmującego i Najemcy oraz odnotowany w Protokole zdawczoodbiorczym.
§2 Czas trwania umowy
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ……………. godziny ……… do
dnia ………….. godziny ………
2. Czas trwania umowy może być przedłużony jedynie za wyraźną zgodą Wynajmującego.
Zgoda Wynajmującego może być wyrażona również telefonicznie.
3. Najemca zobowiązuje się do zwrotu Pojazdu w terminie i do miejsca określonego niniejszą
umową, chyba, że strony postanowią inaczej. W przypadku niedotrzymania terminu Najemca
ponosi koszty kary umownej w wysokości 50zł za każdą rozpoczętą godzinę po upływie tego
terminu oraz pokrywa wszelkie straty zaistniałe z tego powodu.
4. Jeżeli najemca nie zwróci Pojazdu do 6 godzin i nie skontaktuje się z Wynajmującym, ten
może skierować zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa przywłaszczenia mienia stosownie do treści art. 284kk, co jednocześnie
skutkuje całkowitą utratą kaucji.
§4 Wynagrodzenie i inne opłaty związane z umową
1. Wynagrodzenie wynosi …… za każdą rozpoczętą dobę wynajmu pojazdu. Przez dobę
rozumie się kolejne 24 godziny po wydaniu pojazdu Najemcy. Wynagrodzenie przysługujące
Wynajmującemu z tytułu niniejszej umowy przy uwzględnieniu czasu jej trwania o którym
mowa w §2 pkt.1 umowy wynosi ………..zł brutto.
2. Wynagrodzenie jest płatne przez Najemcę w całości z góry.
3. Najemca wpłaca Wynajmującemu kwotę …………... tytułem kaucji na zabezpieczenie
roszczeń i należności przysługujących Wynajmującemu z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
4. Jeżeli wysokość kaucji nie wystarcza na pokrycie szkody Najemca jest zobowiązany do
dopłaty różnicy według zasad odpowiedzialności określonych w §5 umowy.

5. Kaucja podlega wydaniu Najemcy w kwocie nominalnej w dniu zwrotu pojazdu
Wynajmującemu, o ile nie zachodzą okoliczności uzasadniające zatrzymanie kaucji w całości
lub części.
§5 Zobowiązania i oświadczenia Najemcy
1. Najemca zobowiązuje się do:
1) korzystania z Pojazdu wyłącznie w celach rekreacyjno-turystycznych, tym samym
zabronione jest użytkowanie Pojazdu w jakichkolwiek innych celach;
2) nie brania udziału Pojazdem w imprezach typu testy, zawody, wyścigi samochodów;
3) nie wykorzystywania Pojazdu do popełnienia lub/i pomocy w popełnieniu działań
sprzecznych z prawem, nawet jeśli nie podlegają karze pozbawienia wolności, a także do
innych celów, które wykraczają poza postanowienia umowy i nie są związane z podróżą;
4) nie używania Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych; w razie nie zastosowania
się do warunku, Najemca obciążony zostanie kosztami wymiany/naprawy uszkodzonych lub
nadmiernie zużytych elementów Pojazdu lub/i wyposażenia;
5) nie przewożenia Pojazdem materiałów żrących, brudzących lub innych mogących
powodować zniszczenia lub uszkodzeniami jakichkolwiek elementów Pojazdu lub/i
wyposażenia;
6) nie przewożenia Pojazdem ładunków innych niż niezbędne dla celów związanych z
podróżą oraz nie przekraczania maksymalnej masy całkowitej Pojazdu 3500kg;
7) nie przewożenia Pojazdem dóbr i środków zabronionych obowiązującymi w danym kraju
przepisami;
8) nie palenia w Pojeździe; w razie nie zastosowania się do warunku, Najemca obciążony
zostanie kosztami wymiany całej tapicerki w Pojeździe;
9) przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym obowiązujących w kraju w którym
użytkuje Pojazd oraz zapłaty na własny koszt wszelkich nałożonych w okresie wynajmu
samochodu mandatów lub innych opłat; w przypadku wpływu do Wynajmującego
dokumentu po okresie najmu, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami w tym zakresie;
10) pozostawienia Pojazdu zawsze zamkniętego na parkingach strzeżonych albo pilnowania
go osobiście; w razie nie zastosowania się do warunku Najemca odpowiada za powstałe
szkody w Pojeździe w pełnej wysokości;
11) zapoznania i stosowania się do warunków i ograniczeń zawartych w przekazanych przez
Wynajmującego Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia;
2. Najemca podpisując niniejszą Umowę Najmu bierze pełną 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 ich utraty, na zasadach określonych niniejszą umową i Ogólnymi warunkami
najmu samochodu kempingowego. Najemca równocześnie zrzeka się wszelkich roszczeń w
stosunku do Wynajmującego z tytułu tych zdarzeń.

3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku szkody komunikacyjnej udział własny
Najemcy w szkodzie wynosi 2500zł z zastrzeżeniem poniżej.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż Najemca ponosił będzie 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, zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania.
5. Strony zgodnie postanawiają, iż Najemca ponosił będzie pełną odpowiedzialność
materialną za stwierdzone braki w Pojeździe i wyposażeniu, a także za szkody i usterki
wynikające z nieprawidłowego eksploatowania. W przypadku stwierdzenia braków w
Pojeździe i wyposażeniu, a także szkód i usterek wynikających z nieprawidłowego lub
wadliwego eksploatowania, Wynajmujący dochodzić będzie od Najemcy wyrównania tych
szkód. Wyrównanie szkody obejmowała będzie zarówno samą stratę jak i utracone korzyści.
6. Najemca oświadcza, że znane mu są wszelkie zasady użytkowania Pojazdu i zna
konsekwencje ich nieprzestrzegania.
7. Najemca oświadcza i zapewnia, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy:
1) miał dostatecznie dużo czasu, aby zapoznać się z treścią niniejszej Umowy;
2) zapoznał się, a także przyjął do wiadomości i stosowania zobowiązania stron określone w
Ogólnych Warunkach Wynajmu Samochodu Kempingowego;
3) uzyskał możliwość przedyskutowania z przedstawicielem Wynajmującego wszelkich
kwestii niejasnych dla niego lub budzących jakiekolwiek jego wątpliwości;
8. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi integralną część niniejszej umowy jako załącznik nr 1,
natomiast Ogólne Warunki najmu samochodu kempingowego - jako załącznik nr 2.
§6 Postanowienia końcowe
1. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Strony postanawiają że wszelkie spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej
umowy poddają rozstrzygnięciu Sądowi we Wrocławiu wg wyboru Wynajmującego
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