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Umowa Najmu Samochodu Kempingowego 

Zawarta w dniu ……………………………………………… w miejscowości Dobrzewino, pomiędzy : 

Firmą : MT Transport Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Dobrzewinie, adres do doręczeń 80-209 Dobrzewino, ul. Strażacka nr 11, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000529051, posiadającą numery: NIP: 5882406674; REGON: 
360000082; reprezentowaną przez: 
Tomasz Szefka – Prokurent Samoistny 

Zwanym dalej „Wynajmującym”, a  

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Pesel  

Dowód osobisty Seria i numer Wydany przez : Data ważności 

Prawo jazdy Seria i numer Wydane przez :  Data ważności 

Dane kontaktowe Numer telefonu Email 

Zwanym dalej „Najemcą”. 

1. Przedmiot umowy 

1.1 Wynajmujący oddaje Najemcy do używania samochód kempingowy marki ……………………………………………….., kolor 

……………………………………………….., rok produkcji ……………………………………………….., numer rejestracyjny ……………………………………………….., 

numer VIN ……………………………………………….. . 

1.2 Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami oraz stosownie do 

zasad prawidłowej eksploatacji wskazanych przez producenta pojazdu zawartych w instrukcji użytkowania wydanej przez producenta 

pojazdu znajdującej się w samochodzie kempingowym. 

1.3 Wynajmujący oświadcza, iż posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem opisanym w pkt. 1.1 

1.4 Najemca oświadcza, iż stan techniczny przedmiotu najmu jest mu znany i nie zgłasza do niego zastrzeżeń 

1.5 Najemca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami obsługi samochodu, a także warunkami ubezpieczenia. Nie wnosi do nich żadnych 

uwag. 

1.6 Najemca oświadcza, iż drugim Najemcą/Kierowcą samochodu kempingowego będzie : 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Pesel  

Dowód osobisty Seria i numer Wydany przez : Data ważności 

Prawo jazdy Seria i numer Wydane przez :  Data ważności 

Dane kontaktowe Numer telefonu Email 

1.7 Najemca zobowiązuje się do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej 

jazdy, w szczególności dokona sprawdzenia stanu oleju w silniku, ciśnienia w oponach, poziomu płynu w układzie chłodzenia, a 

ponadto będzie niezwłocznie reagował na wszelkie sygnalizacje kontrolek pojazdu. 

1.8 Integralną częścią niniejszej umowy pozostają załączniki : 

1.8.1 Załącznik nr 1 – Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego 

1.8.2 Załącznik nr 2 – Cennik 

1.8.3 Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo – odbiorczy, podpisany przy odbiorze/zwrocie pojazdu 

1.8.4 Załącznik nr 4 – Skrócona instrukcja obsługi pojazdu 

1.8.5 Załącznik nr 5 – kserokopie okazywanych dokumentów tożsamości przez Najemcę/Kierowcę 

1.9 Najemca oświadcza, iż otrzymał wszystkie załączniki do umowy najmu wymienione w pkt. 1.8 i zapoznał się z ich treścią. 

2 Czas trwania Umowy i wynagrodzenie 

2.1 Wynajmujący w ramach niniejszej umowy oddaje w najem samochód kempingowy na okres : 

Data rozpoczęcia Godzina rozpoczęcia Miejsce wydania Data zwrotu  Godzina zwrotu Miejsce zwrotu 
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2.2 Za najem pojazdu opisanego w pkt.1.1 umowy Najmu Najemca zapłaci wynagrodzenie w kwocie powiększonej o podatek VAT na 

konto Wynajmującego prowadzonego przez ING S.A. nr 75 1050 1764 1000 0090 3176 2892 

Rodzaj opłaty Płatne do dnia Cena netto Cena brutto 

Opłata rezerwacyjna    

Opłata zasadnicza    

Kaucja  5000,00 zł 5000,00 zł 

Jako termin zapłaty przyjmowana jest data wpływu środków na konto Wynajmującego. 

2.3 W przypadku braku zapłaty we wskazanym terminie dokonana przez Najemcę rezerwacja przepada, a Wynajmujący pozostaje 

uprawniony do obciążenia Najemcy kwotą stanowiącą 30% umówionej ceny brutto, jednak nie mniej niż 1000,00 zł 

2.4 Po upływie terminu określonego w pkt. 2.1 Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu przedmiotu opisanego w pkt. 1.1 . W 

przypadku gdy Najemca nie zwróci przedmiotu Najmu w wyznaczonym terminie, zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w 

wysokości określonej w Cenniku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2.5 Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 4 godzin po terminie wskazanym w Umowie Najmu i nie skontaktuje się w tym czasie 

skutecznie z Wynajmującym, powoduje to całkowitą utratę kaucji oraz poinformowanie przez Wynajmującego organów ścigania o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia mienia. 

3 Wydanie dokumentów. 

3.1 Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem opisanym w pkt. 1.1 

3.1.1 jeden zestaw kluczyków wraz z pilotem 

3.1.2 dowód rejestracyjny 

3.1.3 potwierdzenie zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC/AC/NW  

3.1.4 zieloną kartę 

3.2 Za zaginięcie któregokolwiek z zestawu kluczyków/dokumentów wymienionych w pkt. 3.1 Wynajmujący potrąci z kaucji kwotę 

1000,00 zł netto za każdy przypadek. 

3.3 Wynajmujący oświadcza, że pojazd jest w pełni sprawny, posiada sprawną gaśnicę, trójkąt, apteczkę, 4 kamizelki odblaskowe, zestaw 

naprawczy oraz uzupełnione do pełna : paliwo, płyn spryskiwacza. 

3.4 Z chwilą odbioru pojazdu strony podpisują protokół zdawczo – odbiorczy, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

4 Postanowienia końcowe 

4.1 Najemca oświadcza i zapewnia, iż przed podpisaniem niniejszej umowy : 

4.1.1 Miał dostatecznie dużo czasu aby zapoznać się z załącznikami oraz treścią Umowy i Załączników 

4.1.2 Uzyskał możliwość przedyskutowania z Wynajmującym wszelkich kwestii niejasnych dla niego lub budzących jakiekolwiek 

jego wątpliwości, 

4.2 Wszelkie spory lub roszczenia pomiędzy Stronami wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane, będą rozpoznawane przez Sąd 

miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego. 

4.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. 

4.4 Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

……………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis Wynajmującego     Data i czytelny podpis Najemcy 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

        Data i czytelny podpis drugiego Najemcy/Kierowcy 

Załączniki do umowy : 

Załącznik nr 1 – Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego 

Załącznik nr 2 – Cennik 

Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo – odbiorczy, podpisany przy odbiorze/zwrocie pojazdu 

Załącznik nr 4 – Skrócona instrukcja obsługi pojazdu 

Załącznik nr 5 – kserokopie okazywanych dokumentów tożsamości przez Najemcę/Kierowcę 


