
UMOWA NAJMU SAMOCHODU KAMPINGOWEGO 

 

zawarta w dniu ….................. r. w Piasku  pomiędzy: 

 

…………………………………………………..legitymującym się dowodem 

Osobistym  ...................................  : zwanym dalej Wynajmującym 

 

a 

 

…...................................................... zamieszkałym …....................................................., 

legitymującym się dowodem osobistym Seria............................ 

 

 

zwanym w dalszej części umowy Użytkownikiem. 

 

§ 1 Przedmiot najmu 

 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest najem przez Użytkownika od Wynajmującego w celach 

turystyczno-rekreacyjnych samochodu kempingowego marki Fiat Ducato 2,3 JT nr  rejestracyjny: 

xxxxxx z zabudową xxxxxxxxx, numer nadwozia xxxxxxxxxxxxxxxxxxx w zamian za 

wynagrodzenie podane poniżej. 

 

§ 2 Okres najmu pojazdu 

 

1. Wynajmujący zobowiązuje się do oddania Użytkownikowi w używanie Pojazdu określonego 

w § 1 Umowy w okresie od dnia …............... do dnia ….................. tj  na....... dób. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż wydanie pojazdu nastąpi w dniu …................... przed siedzibą 

wynajmującego. 

3. Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu użyczonego Pojazdu do dnia …........do godziny  

…….. 

4. Strony zgodnie potwierdzają, iż ewentualny wcześniejszy zwrot Pojazdu przez Użytkownika 

przed terminem określonym w ust. 3 powyżej, nie wpływa na wysokość wynagrodzenia 

przysługującego Wynajmującemu z tytułu najmu. 

 

§ 3 Kaucja 

 

1. Strony ustalają, iż warunkiem wydania Pojazdu jest uiszczenie przez Użytkownika na rzecz 

Wynajmującego kaucji w wysokości 4000 zł tytułem zabezpieczenia ewentualnych szkód, jakie 

mogą powstać w trakcie eksploatacji Pojazdu zawinione przez Użytkownika, a nie objęte 

ubezpieczeniem AC. 

 

 

2. Kaucja zostanie zwrócona Użytkownikowi w dniu oddania Pojazdu Wynajmującemu 

z zastrzeżeniem postanowień wskazanych poniżej. 

3. Wynajmujący pomniejszy zwracaną po czasie trwania umowy kaucję określoną w ust.1 

o następujące szkody: 

- braki w wyposażeniu technicznym i dodatkowym oraz w części mieszkalnej Pojazdu w oparciu 

o wskazane ceny lub na podstawie wyceny sporządzonej przez Wynajmującego. 



- Wszelkie szkody przekraczające otrzymane odszkodowanie lub w razie odmowy wypłaty 

odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń a szczególnie gdy powodem uszkodzeń lub wypadku 

była lekkomyślność lub niedbalstwo, naruszenie przepisów 

prawa drogowego, jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub 

prowadzenie Pojazdu przez osoby nieuprawnione,  

 

- uszkodzenia pojazdu do  wysokości kaucji nie będą zgłaszane do Zakładu Ubezpieczeń. Tym 

samym koszt naprawy pokrywa Użytkownik  
 

 

- szkody powstałe na rzecz Wynajmującego na skutek utraty dochodu spowodowanej 

koniecznością naprawy uszkodzonego przez Użytkownika Pojazdu, w przypadku, gdy taka 

naprawa będzie trwała dłużej niż 1 dzień w wysokości 440 zł za każdy dzień naprawy, zawinione 

przez Użytkownika. 

 

 

4. Powyższa kaucja zostanie pomniejszona ponadto przy jej zwrocie Użytkownikowi 

w przypadku: 

- opóźnienia w zwrocie Pojazdu w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia 

w zwrocie liczoną od następnej pełnej godziny po przekroczeniu terminu zwrotu. 

- oddanie samochodu z niepełnym bakiem 50zł + koszt brakującego paliwa 

- zgubienia kluczyków - -550 zł  

- zgubienia dowodu rejestracyjnego, w kwocie  -400 zł  

- nieopróżnienia zbiornika na nieczystości płynne z WC  oraz zbiornika wody brudnej 100zł. 

- wymiana używanej butli gazowej na pełną  – 85 zł 

 

5. W pojeździe kategorycznie nie wolno palić tytoniu, pod rygorem wymiany wszystkich 

tapicerek w pojeździe. 

 

6. Koszty wynajmu nie uwzględnia obowiązkowej opłaty za mycie i sprzątanie pojazdu – 250 zł. 

 

 

 

§ 4 Wynagrodzenie 

 

1. Tytułem wynagrodzenia za używanie Pojazdu Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty kwoty 

 ...x .....zł = ….....zł  (słownie:                                                                                              )               

2. Wynagrodzenie jest płatne w całości łącznie z kaucją przez Użytkownika najpóźniej w dniu 

odbioru pojazdu po odliczeniu zaliczki (jeżeli została pobrana) 

3. Rezerwacja traktowana jest jak zamówienie Użytkownika, dopiero po dokonaniu przez niego 

pełnej płatności chyba, że wpłaci on zaliczkę w wysokości 10% co najmniej na 14 dni przed 

planowanym terminem odbioru pojazdu. 

 

4. Koszt wynajmu nie uwzględnia: 

 kosztu butli gazowej 

 kosztu płynu do WC, możliwość dokupienie płynu i papieru na miejscu – 150 zł 

 usługi serwisowej (sprzątania i mycia  pojazdu oraz czyszczenia toalety) 

 

 



 

 

 

§ 5 Zobowiązania i oświadczenia Użytkownika 

 

1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Pojazdu wyłącznie w celach rekreacyjno 

turystycznych. Tym samym zabronione jest użytkowanie Pojazdu w innych celach. 

2. Użytkownik zobowiązuje się nie oddawać Pojazdu w dalszy podnajem innym osobom. 

Ponadto Użytkownik nie może użytkować Pojazdu w imprezach typu: testy samochodów, 

transport ładunków innych niż niezbędne dla celów do jakich pojazd został wynajęty, imprezy 

samochodowe, pomoc w popełnianiu działań sprzecznych z prawem. 

3. Użytkownik oświadcza, że znane są mu wszelkie zasady użytkowania Pojazdu i zna 

konsekwencje ich nieprzestrzegania. 

4. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o całkowitym zakazie palenia papierosów 

wewnątrz Pojazdu. W przypadku naruszenia zakazu Użytkownik zostanie obciążony kosztami 

wymiany całej tapicerki w Pojeździe. 

5. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary nałożone 

w trakcie najmu Pojazdu. 

6. Wynajmujący dopełni wszystkich starań aby pojazd był w bardzo dobrym stanie technicznym, 

wolny od wad technicznych. 

 

§ 6 Minimalny wiek i uprawnienia kierowcy 

 

1. Minimalny wiek kierowcy to 26 lat. Kierowca z prawem jazdy kategorii B musi być jego 

posiadaczem minimum 3 lata. 

2. Pojazd może być kierowany tylko przez Użytkownika oraz osobę wskazaną przez 

Użytkownika …………………………………… 

 

§ 7 Ubezpieczenie 

 

1. Pojazd objęty jest  ubezpieczeniem OC , AC , assistance.  

 

2. Koszt  naprawy drobnych uszkodzeń będzie potrącany z kaucji, w przypadku znaczących 

szkód będzie zgłaszane do ubezpieczyciela, w celu dalszego rozpoznania sprawy.    

3. Użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi kosztami ubezpieczenia OC związanych 

z kolizją i wypłata odszkodowania, w przypadku spowodowania szkody przez Użytkownika 

wynajmowanym Pojazdem. 

 

§  8 Procedura w przypadku wypadków, szkód i kar 

 

1.Użytkownik musi natychmiast poinformować Policję o wypadku, pożarze, kradzieży lub 

o innych uszkodzeniach. Zgłoszenia innych osób nie będą respektowane.  

Użytkownik zobowiązany jest do spisania protokółu i potwierdzenia go z Policja.  

 

2. Użytkownik musi natychmiast informować telefonicznie Wynajmującego o wszystkich 

przypadkach szkód Pojazdu lub zniszczeń sprzętów wyposażenia i przedstawić szczegółowy 

raport pisemny oraz szkic do czasu zwrotu Pojazdu.  

 

3. Protokół powypadkowy musi zawierać nazwiska i adresy osób biorących udział w zdarzeniu 



oraz świadków i numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w zdarzeniu oraz musi być 

podpisany przez obie strony zdarzenia i potwierdzony przez Policje  

 

4. Bez uprzedniego powiadomienia Wynajmującego, wszystkie  naprawy Pojazdu są zabronione. 

 

5. Użytkownik Pojazdu zobowiązuje się do: 

- przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego obowiązujących w kraju, w którym użytkuje 

wypożyczony pojazd, 

- użytkowania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

- nie prowadzenia Pojazdu pod wpływem wszelkiego rodzaju środków odurzających lub 

powodujących zaburzenia świadomości 

- nie używania Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych 

- nie przewożenia samochodem materiałów żrących, brudzących lub innych mogących 

powodować zniszczenie lub uszkodzenie jakichkolwiek elementów wyposażenia Pojazdu, 

- nie przewożenia Pojazdem przez granicę któregokolwiek kraju dóbr, środków zabronionych 

obowiązującymi przepisami 

- sprawdzania co 2000 km ogólnego stanu technicznego Pojazdu (m.in. poziom oleju). 

W przypadku stwierdzenia ubytku oleju Użytkownik ma obowiązek uzupełnić olejem 5W/40, 

który jest na wyposażeniu pojazdu.  

W razie niepokojących sygnałów Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania 

Wynajmującego o zaistniałej sytuacji. 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają akceptacji obu stron w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory związane z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem niniejszej 

Umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla Wynajmującego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

........................ .....             .................................. 

WYNAJMUJĄCY         UŻYTKOWNIK 

 

Przed wynajmem:                                                                              Data: 

 

Pojazd sprawny, nieuszkodzony, wyposażenie kompletne.Pobrano kaucje:…………. 

 

 

........................ .....             .................................. 

WYNAJMUJĄCY         UŻYTKOWNIK 

 

 Po wynajmnie:                                                                                     Data: 

 

Pojazd sprawny, nieuszkodzony, wyposażenie kompletne, zwrócono kaucje 

 

........................ .....             .................................. 

WYNAJMUJĄCY         UŻYTKOWNIK 


