
Załącznik nr 1 do umowy najmu samochodu kempingowego  

Regulamin najmu samochodu kempingowego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definicje:  

Regulamin – niniejszy dokument 

Przedmiot najmu/pojazd – samochód specjalny kempingowy, marki CI HORON 74XT o nr 

rej WB8692V, nr VIN WF0DXXTTRLT41114, rok produkcji 2021 wraz z wyposażeniem, 

Wynajmujący – Andrzej Bąkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  Andrzej 

Bąkowski Wypożyczalnia Kamperów KompasCamp z siedzibą w Cisówka 59, 05-304 

Stanisławów, NIP: 822-182-85-46,  Regon 141322881, 

Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca rezerwacji lub będąca stroną umowy 

najmu samochodu kempingowego, 

Najem – oddanie Najemcy przez Wynajmującego samochodu specjalnego kempingowego do 

używania przez czas oznaczony określony umowie za zapłatą przez Najemcę Wynajmującemu 

czynsz najmu, 

Umowa – dokument potwierdzający zawarcie najmu przez Wynajmującego i Najemcę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Postanowienia ogólne 

1.1. Przedmiotem umowy jest najem samochodu specjalnego kempingowego marki CI 

HORON 74XT, o nr rej WB8692V, nr VIN WF0DXXTTRLT41114 , rok produkcji 2021, wraz 

z wyposażeniem dodatkowym.  

1.2. Przedmiotem najmu nie jest świadczenie usług turystycznych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i 

przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz.2211). W związku z powyższym Najemca 

samodzielnie planuje i organizuje sobie swoją podróż oraz cały pobyt wypoczynkowy, z pełną 

świadomością odpowiedzialności jaka na nim spoczywa w stosunku do siebie, swojej rodziny 

i innych osób towarzyszących mu, a także odpowiedzialności za powierzony mu przedmiot 

najmu. 

1.3. Najemca musi być przygotowany na podjęcie stosownych działań we własnym zakresie 

we wszystkich nieprzewidzianych krytycznych sytuacjach, w szczególności choroba, wypadek, 

awaria samochodu, awaria sprzętu mieszkalnego. Pomoc Wynajmującego może być znacznie 

utrudniona lub czasowo niemożliwa z przyczyn niezależnych od Wynajmującego (duża 

odległość, brak łączności telefonicznej, pory nocnego wypoczynku, choroba). 

1.3. Wynajmujący zapewnia wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

ubezpieczenie pojazdu. Dodatkowe ubezpieczenie, z zastrzeżeniem pkt 2.2., Najemca zawiera 

we własnym imieniu i na własny rachunek.  

 

2. Oświadczenie Wynajmującego 

2.1. Wynajmujący oświadcza, iż jest jedynym leasingobiorcą pojazdu wymienionego w § 1 ust. 

1. i na podstawie zawartej umowy leasingu posiada prawo do wynajmowania pojazdu. 

2.2. Pojazd posiada aktualną polisę OC, AC, Assistance wraz z Ogólnymi Warunkami 

Ubezpieczenia (stanowiące integralną całość). 

2.3. Pojazd spełnia wszelkie wymagania przewidziane przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, został dopuszczony do ruchu, jest w pełni sprawny technicznie oraz posiada 

aktualne badania techniczne. 

2.4. Pojazd jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

 

3. Właściwości Najemcy  

3.1. Najemcą i kierowcą pojazdu może być wyłącznie osoba, która ma minimum 25 lat i posiada 

uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii „B” co najmniej od 3 lat. 

3.2. Do podpisania umowy najmu należy przedstawić 2 dokumenty ze zdjęciami, 

potwierdzające tożsamość Najemcy i dodatkowego kierowcy – są to dowód osobisty i prawo 

jazdy. 



3.3. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą bądź osób 

prawnych – aktualny odpis z CEIDG lub KRS, NIP, REGON oraz dwa dokumenty ze zdjęciami 

potwierdzające tożsamość osoby upoważnionej do reprezentacji. 

3.4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3.2 i 3.3., muszą być aktualne. 

3.5. Najemca musi być obywatelem Unii Europejskiej. 

 

4. Zasady użytkowania przedmiotu najmu 

4.1. Wszystkie koszty eksploatacyjne w okresie najmu pojazdu, w szczególności koszty paliwa, 

płynów eksploatacyjnych, a także opłaty za parkingi, autostrady i promy– pokrywa Najemca. 

4.2. Najemca odbiera pojazd zaopatrzony we wszystkie płyny eksploatacyjne niezbędne do 

poruszania się po drogach, w tym pełny bak paliwa, zapas oleju silnikowego, zapas płynu do 

spryskiwaczy i w takim samym stanie powinien pojazd zwrócić. 

4.3. W przypadku czasowego opuszczania pojazdu, Najemca zobowiązany jest do posiadania 

dokumentów pojazdu: dowód rejestracyjny, dowód zawarcia ubezpieczenia OC oraz kluczy do 

pojazdu – przy sobie, a ich pozostawienie w samochodzie będzie uznane za rażące niedbalstwo. 

4.4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przewożone lub pozostawione w pojeździe 

rzeczy zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu umowy. 

4.5. Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu 

wewnątrz pojazdu (oraz w jego pobliżu, jeśli miałoby to spowodować utrwalenie zapachu 

tytoniowego wewnątrz pojazdu)  oraz palenia otwartych ogni (świece, zapalniczki, zapałki itp.) 

poza kuchenką gazową. 

 4.6. Najemca zobowiązuje się do zwrotu wynajmowanego pojazdu w stanie czystym tak 

wewnątrz (dotyczy to również lodówki oraz zapachów w pojeździe), jak i na zewnątrz i z 

uzupełnionymi materiałami eksploatacyjnymi (pełnym zbiornikiem paliwa, uzupełnionym 

zapasem oleju silnikowego, napełnionymi butlami gazu, właściwym stanem płynu chłodzącego 

silnik, pełnym zbiornikiem spryskiwacza szyb), opróżnionym i wypłukanym zbiornikiem 

toalety chemicznej, opróżnionym zbiornikiem wody szarej - w stanie gotowym do zawarcia 

kolejnej umowy najmu.  

4.7. Najemca zobowiązuje się do użytkowania urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdu 

zgodnie z instruktażem pojazdu udzielonym przez Wynajmującego podczas wydania pojazdu. 

4.8. Najemca zobowiązuje się również do: 

a) przestrzegania przepisów prawa drogowego obowiązujących w kraju, w którym użytkuje 

pojazd, 

b) nie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

c) przewożenia liczby osób lub ładunków o masie zgodnej ze wskazaną w dowodzie 

rejestracyjnym, 



d) nie przewożenia materiałów niebezpiecznych, żrących, brudzących lub innych mogących 

powodować zniszczenie lub uszkodzenie jakichkolwiek elementów wyposażenia pojazdu, 

e) nie przewożenia przez granice Państw rzeczy, których przewożenie jest zabronione, 

f) nie przewożenia zwierząt, chyba że Wynajmujący wyrazi uprzednią zgodę, 

g) nie holowania innych pojazdów lub przyczep, 

h) w przypadku konieczności pozostawienia pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie 

odbywających się imprez masowych, Najemca zobowiązany jest do pozostawienia samochodu 

na parkingu strzeżonym. 

4.9. Wynajmujący nie stosuje ograniczenia wynikającego z limitu kilometrów.  

4.10. Wynajmujący nie pobiera opłaty serwisowej przed zakończeniem najmu.  

4.11. Opłata serwisowa, o której mowa w ust. 4.10., pobierana jest zgodnie z Cennikiem usług 

najmu samochodu kempingowego stanowiącego załącznik do umowy tylko w przypadku 

niedotrzymania przez Najemcę obowiązku określonego w ust. 4.6., co zostaje stwierdzone 

podczas odbioru pojazdu i odnotowane w Protokole zdawczo – odbiorczym.  

4.12. Wynajmujący ma prawo potrącenia opłaty serwisowej naliczonej na podstawie ust. 4.11. 

z kucji pieniężnej ustanowionej przez Najemcę.  

4.13. Najemca ma prawo poruszać się pojazdem na terenie UE, przy czym zobowiązuje się 

poinformować Wynajmującego o przybliżonej trasie podróży. 

4.14. Najemca będzie należycie zabezpieczał pojazd, w szczególności pojazd powinien być 

zamykany na czas nieobecności.  

4.15. Najemca zobowiązuje się do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on 

wszelkie warunki niezbędne do bezpiecznej jazdy. Usterki spowodowane użytkowaniem 

Pojazdu należy niezwłocznie usunąć. 

4.16. Pojazd może być wykorzystywany jedynie do celów rekreacyjno-turystycznych.  

4.17. Zabrania się wykorzystywania pojazdu do transportu towarów, wszelkich zwierząt 

dzikich i domowych, zwłok, materiałów niebezpiecznych chemicznie, biologicznie, 

radioaktywnych, łatwopalnych bądź nielegalnych oraz brania udziału w imprezach 

samochodowych. 

4.18. Pojazd nie może być udostępniany osobom trzecim, za wyjątkiem wskazanego w umowie 

drugiego kierowcy. 

4.19. Najemca nie może dokonywać napraw ani modyfikacji Pojazd bez wyraźnej zgody 

Wynajmującego, uzyskanej przed podjęciem naprawy bądź modyfikacji. 

 

5. Odpowiedzialność Najemcy 



5.1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za pojazd, w tym odpowiada za straty i następstwa 

powstałe w związku z niezabezpieczeniem pojazdu przed kradzieżą lub doprowadzeniem do 

kolizji drogowej w okresie najmu pojazdu. 

5.2. Najemca odpowiada również za straty i następstwa rażącego niedbalstwa, w tym również 

związane z brakiem dokumentów (notatek policyjnych, danych polisy ubezpieczeniowej OC 

sprawcy, oświadczeń sprawcy i zdjęć pojazdów z miejsca zdarzenia) niezbędnych do 

dochodzenia roszczeń od ew. sprawcy szkody, jeśli sprawcą byłaby osoba trzecia. 

5.3. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, w szczególności mandaty karne, 

opłaty dodatkowe za parkowanie w miejscu niedozwolonym, naliczone w czasie dysponowania 

przez niego pojazdem, a wynikające z nieprzestrzegania przez niego przepisów prawa. 

5.4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które powstały z jego winy, w sytuacji 

gdy ubezpieczyciel odstąpi od wypłaty odszkodowania lub wypłacone odszkodowanie nie 

pokryje całości szkody. Odpowiedzialność Najemcy (za wyjątkiem obowiązku zapłaty kar 

umownych) jest pomniejszona o kwoty wypłacone przez ubezpieczyciela. 

5.5. W przypadku, gdy usterka, awaria, kolizja bądź wypadek drogowy, w którym udział brał 

pojazd nastąpiły z winy Najemcy, Najemca pokrywa wszelkie koszty, które są związane z 

usunięciem skutków zaistniałego zdarzenia.  

5.6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w 

związku z ruchem pojazdu, chyba że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Najemcy. 

5.7. Jeżeli Najemca nie będzie mógł kontynuować podróży wskutek kolizji bądź innych 

uszkodzeń, które nastąpiły z wyłącznej winy Najemcy, Najemcy nie przysługuje zwrot 

wynagrodzenia za najem za okres do zakończenia umowy. 

5.8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które nastąpiły wskutek naruszenia 

przepisów drogowych lub też powstały w wyniku lekkomyślności, niedbalstwa bądź 

dewastacji.  

5.9. Najemca odpowiedzialny jest za własne działanie lub zaniechanie działania oraz za 

działania lub zaniechania osób przy pomocy których wykonuje umowę najmu (w tym osoby 

korzystające z pojazdu).  

5.10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek kierowania 

pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.  

5.11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia pojazdu powstałe w 

czasie trwania umowy, nawet jeżeli nie powstały bezpośrednio z winy najemcy. W razie 

wystąpienia powyższych uszkodzeń Najemca pokryje koszty naprawy poprzez potrącenie przez 

Wynajmującego należności z kaucji.  

5.12. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub awarie pojazdu, które powstały w 

wyniku zaniedbań Wynajmującego. 

5.13. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie pojazdu, które wynika z jego normalnej 

eksploatacji, w szczególności zużycie klocków hamulcowych czy zużycie opon. 



5.14. W przypadku konieczności napraw pojazdu, a wynikających z normalnej eksploatacji 

Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić Najemcy koszty naprawy tylko za okazaniem faktury 

bądź rachunku wystawionego na Wynajmującego, pod warunkiem uprzedniego 

poinformowania Wynajmującego o konieczności dokonania naprawy i akceptacji przez 

Wynajmującego kosztów naprawy. W przypadku braku dokumentów rozliczeniowych oraz 

akceptacji przez Wynajmującego, koszty napraw pokrywa w całości Najemca. 

5.15. Jeżeli awarii bądź uszkodzenia pojazdu spowodowanej normalną eksploatacją nie da się 

usunąć w krótkim czasie, wobec czego dalsze kontynuowanie jazdy nie będzie możliwe, 

Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić Najemcy niewykorzystaną część opłaty za wynajęcie 

pojazdu za pełne doby pozostałe do końca trwania umowy. Najemca zobowiązuje się pokryć 

koszty powrotu na własny koszt. Z tego tytułu Najemcy nie przysługuje prawo otrzymania 

odszkodowania, na zasadach ogólnych. 

5.16. W przypadku przekroczenia obszaru UE, pomimo braku zgody Wynajmującego,  

Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w pojeździe. 

5.17. W przypadku naruszenia, o którym mowa w ust. 5.16, Wynajmujący zastrzega sobie 

prawo, po uprzednim wezwaniu Najemcy do powrotu na obszar UE, do odebrania pojazdu w 

każdym miejscu i czasie jego użytkowania poza obszarem UE. Wszelkie koszty związane z 

powrotem do miejsca zamieszkania ponosi Najemca.  

5.18. Odpowiedzialność Najemcy dotyczy szkód powstałych w czasie trwania umowy najmu, 

choćby ich wykrycie nastąpiło po ustaniu umowy. 

 

6. Obowiązki Najemcy w sytuacji uszkodzenia, kolizji lub wypadku 

drogowego z udziałem wynajmowanego pojazdu 

6.1. W przypadku awarii, kradzieży, wypadku, kolizji drogowej albo innego zdarzenia 

skutkującego uszkodzeniem pojazdu Najemca zobowiązany jest do:  

a) natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o zaistniałej sytuacji oraz do 

postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 

oraz wytycznymi Wynajmującego, 

b) niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu,  

c) zabezpieczenia pojazdu w sposób, który uniemożliwia powiększenie rozmiaru szkody, 

d) ustalenie sprawcy zdarzenia i uzyskania wszelkich danych dotyczących jego ubezpieczenia 

OC. 

6.2. W przypadku, gdy uszkodzenie Pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy oraz nie 

skutkuje dalszym pogorszeniem stanu technicznego Przedmiotu Najmu, Najemca za wyraźną 

zgodą Wynajmującego może kontynuować podróż.  

6.3. W przypadku zwłoki w poinformowaniu Wynajmującego, Najemca może zostać obciążony 

ewentualnymi kosztami z niej wynikającymi.  



6.4. W przypadku utraty, awarii lub uszkodzenia pojazdu w stopniu uniemożliwiającym dalszą 

jazdę, Najemcy przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ubezpieczenia Assistance.  

 

7. Rezerwacja pojazdu 

7.1. Najemca może dokonać wstępnej rezerwacji telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila 

dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego. 

7.2. Wciągu 24 h Najemca otrzyma e-mail na wskazany przez siebie adres: 

a)  potwierdzający termin rezerwacji lub ewentualną propozycję innego wolnego terminu, 

b) określający wysokość opłaty rezerwacyjnej, będącej jednocześnie zaliczką na poczet 

czynszu najmu – wynoszącej 25% wynagrodzenia należnego za czas najmu, nie mniej jednak 

niż 700 zł – oraz numerem rachunku  do wpłaty,  

c) informujący o konieczności zapoznania się z Regulaminem najmu samochodu 

kempingowego dostępnym na stronie intranetowej Wynajmującego, 

d) wysokość opłaty za dostarczenie pojazdu pod adres wskazany przez Najemcę o  odległości 

większej niż 50 km od miejsca wydania pojazdu wskazanego w ust. 9.2. (1zł/km) 

7.3. Najemca w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania e-maila, o którym mowa w ust. 

7.2., uiszcza opłatę rezerwacyjną oraz opłatę za dostarczenie pojazdu pod wskazany adres . 

7.4. Najemca uiszczając opłaty, o których mowa w ust. 7.3., iż zapoznał się z Regulaminem 

najmu samochodu kempingowego dostępnym na stronie intranetowej Wynajmującego i 

akceptuje jego warunki. 

7.5. Brak wpływu opłaty rezerwacyjnej w ustalonym przez strony terminie, traktowany jest 

jako rezygnacja z rezerwacji terminu. 

7.6. Brak wpływu opłaty za dostarczenie pojazdu pod adres wskazany przez Najemcę o  

odległości większej niż 50 km od miejsca wydania pojazdu wskazanego w ust. 9.2., traktowany 

jest jako rezygnacja z usługi. 

7.7. Po otrzymaniu opłaty rezerwacyjnej, Wynajmujący niezwłocznie potwierdza rezerwację 

terminu.  

7.8. Rezerwacja pojazdu w określonym terminie nie jest równoznaczna z zawarciem umowy. 

7.9. Najemca może dokonać zmiany terminu rezerwacji bez dodatkowych opłat na inny wolny 

termin, jednak ta zmiana będzie skuteczna tylko w przypadku potwierdzenia przez 

Wynajmującego. 

7.10.W przypadku rezygnacji Najemcy z rezerwacji terminu najmu w okresie 20 dni i mniej 

przed umówioną datą rozpoczęcia najmu, Wynajmującemu przysługuje prawo 

zatrzymania opłaty rezerwacyjnej. 



7.11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdej chwili, najpóźniej 

do dnia wydania pojazdu, 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.  

7.12.W przypadku, o którym mowa w ust. 7.11.,  Wynajmujący zwraca wpłaconą opłatę 

rezerwacyjną bez zbędnej zwłoki. 

7.13. W przypadku dostarczenia przez Wynajmującego pojazdu pod adres wskazany przez 

Najemcę o  odległości większej niż 50 km od miejsca wydania pojazdu wskazanego w ust. 9.2., 

Najemca uiszcza opłatę za tę usługę wraz z opłatą rezerwacyjną. 

7.14.  Najemca oświadcza, że nie będzie dochodził z uwagi na okoliczności określone w ust. 

7.11żadnego odszkodowania od Wynajmującego. 

 

8. Czynsz najmu i kaucja  

8.1. Czynsz najmu pojazdu (wynagrodzenie dla Wynajmującego) ustalany jest jako iloczyn 

liczby dób rozpoczętych od chwili wydania pojazdu i opłaty dobowej wynikającej z aktualnego 

Cennika usług najmu samochodu kempingowego. Przez dobę rozumie się kolejne 24 godziny 

od chwili wydania. 

8.2. Wniesiona wcześniej opłata rezerwacyjna zostaje zaliczona na poczet czynszu najmu. 

8.2. Zapłata czynszu najmu następuje zawsze z góry przed wydaniem pojazdu. 

8.3. Najemca przed wydaniem pojazdu ustanawia na rzecz Wynajmującego nieoprocentowaną 

kaucję pieniężną w wysokości 5000 zł z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

niniejszej umowy najmu. 

8.4. Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z  kaucji roszczeń powstałych z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczeń wynikających 

z wykonywania umowy najmu niezgodnie z Regulaminem najmu samochodu kempingowego, 

Cennikiem usług najmu samochodu kempingowego oraz umową.  

8.5. Zwrot kaucji następie w gotówce lub przelewem na nr rachunku bankowego wskazany 

przez Najemcę w terminie 7 dni od dnia zwrotu pojazdu, w całości lub w części – jeśli zaistniały 

podstawy jej pomniejszenia lub zatrzymania zgodnie z Protokołem zdawczo – odbiorczym. 

 

9. Wydanie i zwrot pojazdu 

9.1. Wydanie pojazdu następuje w terminie ustalonym przez Strony w drodze mailowej bądź 

telefonicznej. Zwrot pojazdu następuje zgodnie z postanowieniami umowy. 

9.2. Wydanie i zwrot pojazdu następuje pod adresem: ul. Grochowska 194/196, 04-357 

Warszawa. 



9.3. Strony mogą postanowić, iż pojazd zostanie dostarczony i odebrany przez Wynajmującego 

zgodnie z adresem wskazanym przez Najemcę. Dostarczenie i odbiór pojazdu z adresu o  

odległości większej niż 50 km od miejsca wydania pojazdu wskazanego w ust. 9.2. jest usługą 

dodatkowo płatną – 1zł/1km.  

9.4. Wydanie pojazdu odbywa się w oparciu o sporządzony wspólnie z Najemcą Protokół 

zdawczo-odbiorczy, który stanowi załącznik do umowy najmu.  

9.5. Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera opis stanu pojazdu i jego wyposażenia w chwili jego 

oględzin i wydania Najemcy i będzie podstawą do oceny stanu pojazdu i jego wyposażenia w 

chwili jego zwrotu. 

9.6. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego pojazdu w chwili jego oględzin, Najemca 

powinien zgłosić Wynajmującemu, celem umieszczenia ich w Protokole zdawczo-odbiorczym 

przed odbiorem pojazdu. Drobne usterki, które nie wpływają na możliwość normalnego 

użytkowania pojazdu, nie mogą być powodem odmowy odbioru pojazdu. 

9.7.Przed wydaniem pojazdu Najemca zobowiązany jest odbyć szkolenie z zakresu obsługi 

pojazdu, a na jego życzenie, Wynajmujący odbędzie z nim jazdę próbną. 

9.8 Zwrot pojazdu powinien nastąpić w terminie wskazanym w umowie najmu. 

9.9. W przypadku zwrotu pojazdu po upływie terminu umowy, Najemca jest zobowiązany do 

zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości określonej w umowie najmu. W 

przypadku niedotrzymania terminu zwrotu pojazdu i nieskontaktowania się z Wynajmującym, 

po upływie 5 godzin od ustalonej godziny zwrotu, Wynajmujący może poinformować organy 

ścigania o podejrzeniu popełnienia przez Najemcę przestępstwa przywłaszczenia mienia lub 

kradzieży. 

 

 

 

 

          

 Wynajmujący: 

 

 

 


