
UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO 

 

Zawarta w dniu ……………………………. w Warszawie 

pomiędzy ……………………………………………………………………………………….. 

numer PESEL…………………………………………………………………………………..., 

zamieszkałym(ą) w..................................................., ul. …….....................................................  

Numer telefonu:...................................................................., zwanym(ą) dalej Najemcą 

a 

Andrzejem Bąkowskim  PESEL 81042917134, prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą Andrzej Bąkowski Wypożyczalnia Kamperów KompasCamp z siedzibą w Cisówka 59, 

05-304 Stanisławów, NIP: 822-182-85-46, Regon141322881, dalej zwany 

Wynajmującym, numer telefonu: 660-506-582 , 

łącznie zwani Stronami. 

 

 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

 

1. Wynajmujący oddaje Najemcy samochód specjalny kempingowy, marki CI HORON 74XT, 

nr rej WB8692V, nr VIN WF0DXXTTRLT418114, rok produkcji 2021 ( dalej  zwany 

pojazdem) do używania przez czas oznaczony określony w niniejszej umowie, a Najemca 

zobowiązuje się zapłacić wynajmującemu ustalony czynsz najmu.  

2. Przedmiotowa umowa będzie realizowana na zasadach i warunkach w niej określonych, a 

także zgodnie z: 

a) Regulaminem wynajmu samochodu kempingowego (załącznik nr 1 do umowy). 

b) Cennikiem usług najmu samochodu kempingowego (załącznik nr 2 do umowy). 

 

 

§ 2. Oświadczenia Wynajmującego 

 

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. Pojazd  posiada aktualną polisę OC/AC i Assistance. 



3. Pojazd spełnia wszelkie wymagania przewidziane przepisami prawa powszechnie 

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

aktualne badania techniczne. 

4. Pojazd został wyposażony we wszystkie – wymagane przez przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego do poruszania się po drogach publicznych – dokumenty, akcesoria i 

urządzenia, co Wynajmujący i Najemca potwierdzają podpisami pod Protokołem zdawczo-

odbiorczym (załącznik nr 4 do umowy). 

5. Pojazd oraz jego wyposażenie jest w pełni sprawny, odpowiadający standardom 

jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia pojazdów tego typu. 

6. Pojazd jest wolny od wad prawnych i fizycznych. 

7. Wynajmujący: 

a) nie wyraża zgodę na użytkowanie pojazdu poza granicami UE, 

b) wyraża zgodę na użytkowanie pojazdu na terenie UE, 

c) nie wyraża zgody na kierowanie pojazdem przez inne niż wskazane w treści umowy osoby. 

 

 

§ 3. Oświadczenia Najemcy 

 

1. Najemca oświadcza, iż posiada uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii „B” od 

……………., potwierdzone dokumentem prawa jazdy nr: …………………………………..…, 

wydanym przez ………………………………………………………, w dniu………………… 

2. Najemca  oświadcza, iż w trakcie trwania umowy wynajmowany pojazd będzie prowadzony 

również przez:  ………………………………………………………………………….  

PESEL: …………………………….…………, prawo jazdy kat „B” od  

……………nr…………….………., wydane przez ……………………………..……………..

 w dniu……………... 

3. Najemca oświadcza, iż został pouczony o sposobie eksploatacji pojazdu oraz, że znany jest 

mu ogólny stan techniczny pojazdu, gdyż wiedzę w tym przedmiocie nabył podczas okazania 

pojazdu przed zawarciem niniejszej umowy. Najemca nie wnosi w tym zakresie żadnych 

zastrzeżeń ani uwag. 

4. Najemca oświadcza, że został zapoznany przez Wynajmującego z obsługą urządzeń 

gazowych, elektrycznych i sanitarnych będących na wyposażeniu części mieszkalnej pojazdu. 

5.  Najemca rezygnuje niniejszym z jakichkolwiek roszczeń do Wynajmującego w zakresie 

rekompensat z tytułu przerwania podróży lub wypoczynku w przypadku jakiejkolwiek awarii 

technicznej w wynajmowanym kamperze, poza świadczeniami zagwarantowanymi przez 

posiadane ubezpieczenia.  

 

 

§ 4. Zobowiązania Najemcy 

 

1. Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem 

i właściwościami, wyłącznie na potrzeby rekreacyjno - turystyczne oraz używać go zgodnie z 

Regulaminem najmu samochodu kempingowego, procedurami postepowania na wypadek 



szkody określonymi w OWU oraz używać urządzeń stanowiących jego wyposażenie zgodnie z 

instrukcjami znajdującymi się w pojeździe. 

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

wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy – minimum co 1000 km. 

3. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w terminie i miejscu, o których mowa w § 6. 

4. Najemca nie może oddawać samochodu do używania osobie trzeciej, w tym oddawać go w 

podnajem.  

5. Najemca zobowiązuje się do osobistego kierowania pojazdem lub przez osobę przez niego 

wskazaną w niniejszej umowie. 

6. Najemca zobowiązuje się nie dokonywać w pojeździe żadnych zmian i przeróbek. 

7. Najemca zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach w 

miejscach ograniczonej wysokości ze względu na wysokość pojazdu wraz z bagażnikiem 

dachowym równą 3.10 m. oraz do nieprzekraczania prędkości 100 km/h.  

8. W przypadku uszkodzenia pojazdu na skutek wypadku lub kolizji drogowej albo innego 

zdarzenia Najemca jest zobowiązany do skontaktowania się z Wynajmującym – numer telefonu 

wskazany w komparycji niniejszej umowy oraz postępowania zgodnie z Regulaminem najmu 

samochodu kempingowego oraz a zgodnie z warunkami przewidzianymi w OWU. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli uszkodzenie pojazdu nie zagraża 

bezpieczeństwu jazdy, Najemca może kontynuować jazdę wyłącznie za wyraźną zgodą 

Wynajmującego.  

 

 

§ 5. Czas trwania umowy 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, od dnia ………………godz………, 

kiedy to zostaje podpisana przedmiotowa umowa (przez co rozpoczyna się procedura wydania 

pojazdu) do dnia ……………………godz., tj. na……… dni.  

 

 

§ 6. Wydanie i odbiór/zwrot przedmiotu najmu 

 

1. Wydanie  i odbiór pojazdu następuje w terminie ustalonym uprzednio przez Strony, w drodze 

mailowej bądź telefonicznej. 

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

Warszawa, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Termin zwrotu/odbioru pojazdu, zgodnie z brzmieniem § 5, ustala się na dzień……….. 

godz……. 

4. 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. 2 jest usługą 

dodatkowo płatną – 1zł/1km.  



5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odbiór pojazdu mam miejsce pod adresem ustalonym 

zgodnie z postanowieniami tego ustępu., tj…………………………………………. 

6. Wydanie i odbiór pojazdu odbywa się w oparciu o Protokół zdawczo – odbiorczy.  

7. Protokół zdawczo - odbiorczy zawiera opis stanu pojazdu oraz jego wyposażenia w chwili 

dokonania jego oględzin przed wydaniem do użytkowania Najemcy oraz służyć porównaniu 

stanu pojazdu oraz jego wyposażenia w chwili jego zwrotu przez Najemcę. 

8. W przypadku, gdy Najemca odmówi podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego w chwili 

zwrotu pojazdu, podpisuje go wyłącznie Wynajmujący i odnotowuje tę okoliczność wraz z 

przyczyną odmowy w treści protokołu.  

9. Najemca zobowiązany jest do terminowego zwrotu pojazdu: 

a) czystego z zewnątrz i wewnątrz, 

b) w stanie niepogorszonym, poza ubytkiem wynikającym z normalnej eksploatacji oraz w 

stanie nieuszkodzonym, 

c) z uzupełnionym do pełna zbiornikiem paliwa, napełnionymi butlami gazowymi, 

uzupełnionym zbiornikiem płynu do spryskiwaczy – zwrot pojazdu z naruszeniem tych 

warunków, skutkować będzie obciążeniem Najemcy kosztami dodatkowymi w wysokości 

podanej w Cenniku usług najmu samochodu kempingowego. 

 

 

§ 7. Wynagrodzenie/czynsz najmu 

 

1. Wynagrodzenie  dla  Wynajmującego  z tytułu najmu pojazdu wynosi ……… zł brutto  

(słownie: ……………………………………………………...………………..  złotych brutto). 

2. Wynagrodzenie ustalone jest umownie jako suma iloczynu liczby dób rozpoczętych od 

chwili wydania pojazdu i opłaty dobowej wynoszącej …….. zł brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………….………….. 

złotych brutto) oraz opłaty za wyposażenie i usługi dodatkowe zgodnie z cennikiem 

(tj………………………………………………………………………………………………..) 

oraz odbiór pojazdu spod adresu wskazanego przez Najemcę …….. zł (1zł x ……..km). 

3. Zaliczka w wysokości …………………… zł brutto uiszczona przez Najemcę w dniu 

…………. podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia należnego Wynajmującemu. 

4.Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, pomniejszonego o kwotę zaliczki wskazaną 

w ust. 3 następuje z góry: 

a) na rachunek bankowy o numerze 80105010251000009076887042 – przy czym rachunek 

Wynajmującego musi zostać obciążony najpóźniej w terminie wydania pojazdu, lub 

b) gotówką do rąk własnych Wynajmującego – co Wynajmujący kwituje na żądanie Najemcy.  

5. Wynajmujący oświadcza, iż rachunek wskazany w ust. 3 znajduje się w rejestrze firm KAS.  

6. W przypadku zwrotu pojazdu przez Najemcę przed upływem terminu najmu, Wynajmujący 

ma prawo zachować całe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1.  

 

 

§ 8. Kaucja 

 



1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wynajmującego mogących powstać z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Najemcę, Najemca 

ustanawia na rzecz Wynajmującego nieoprocentowaną kaucję pieniężną w wysokości 5000 zł 

(słownie pięć tysięcy złotych). 

2. Najemca uiszcza Wynajmującemu  z góry kaucję, o której mowa w ust 1:  

a) na rachunek bankowy o numerze wskazanym w § 7 ust. 4 lit. a– przy czym rachunek 

Wynajmującego musi zostać obciążony najpóźniej w terminie wydania pojazdu, lub 

b) gotówką do rąk własnych Wynajmującego – co Wynajmujący kwituje na żądanie Najemcy.  

3. Wynajmujący będzie uprawniony do potrącenia z  kaucji roszczeń powstałych z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczeń wynikających 

z naruszeń określonych w § 9 niniejszej umowy oraz wszelkiego rodzaju zniszczeń w pojeździe.  

 4. Zwrot kaucji następuje w gotówce lub przelewem na konto Najemcy nr 

…..............................................................................., 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. Kara umowna 

 

1. Najemcy przysługiwać będzie prawo obciążenia Wynajmującego następującymi karami 

umownymi: 

a) za każdy dzień opóźnienia w wydaniu pojazdu w stosunku do ustalonego terminu – 5% 

wartości ceny najmu pojazdu wynikającej z niniejszej umowy, 

b) w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn, za które winę ponosi druga strona – 15 % 

wartości ceny najmu pojazdu wynikającej z niniejszej umowy. 

2. Wynajmującemu przysługiwać będzie prawo obciążenia Najemcy następującymi karami 

umownymi w przypadku: 

a) zwrotu pojazdu po upływie terminu umowy określonego w § 6 ust. 3 - 100 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę opóźnienia w pierwszej dobie od umownego terminu zwrotu pojazdu,  

b) zwrotu pojazdu po upływie terminu umowy określonego w § 6 ust. 3 za każdą rozpoczętą 

dobę opóźnienia, licząc od drugiej doby od umownego terminu zwrotu pojazdu - dwukrotną 

stawkę dobową za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, licząc od drugiej doby od umownego 

terminu zwrotu pojazdu,  

c) opóźnienia w zwrocie pojazdu, jeżeli Najemca nie skontaktuje się z Wynajmującym do 

upływu 5 godziny opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 3 – 5000 zł, 

d) szkody komunikacyjnej – 5000 zł, 

e) w przypadku niepoinformowania Wynajmującego o spowodowaniu kolizji drogowej – 3000 

zł, 

f) w przypadku konieczności naprawy uszkodzeń w pojeździe powstałych z winy Najemcy – 

5000 zł,  

g) zgubienia kluczyków do samochodu, utraty przekazanych dokumentów związanych z 

pojazdem – 500 zł za każde naruszenie,  

h) złamania zakazu palenia tytoniu w pojeździe – 2000 zł, 



i) otrzymania przez Najemcę mandatu – 300 zł na poczet pokrycia należności wynikających z 

umowy leasingu  w przypadku otrzymania mandatu, 

j) przekroczenia przez Najemcę obszaru UE – 5000 zł, 

k) niewykonania zobowiązań, o których mowa w § 4 – 500 zł za każde naruszenie, z 

zastrzeżeniem § 9 ust. 2 lit. a) i b).  

3. Kary umowne wskazane w ust. 1 i 2 podlegają sumowaniu. 

4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy przenoszącego wysokość określonych w umowie kar 

umownych na zasadach ogólnych.  

 

 

§ 10. Cesja 

 

Najemca nie ma prawa do przeniesienia praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na inny podmiot bez zgodny Wynajmującego. 

 

 

 

§ 11. Polityka Prywatności 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Wynajmujący informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Andrzej Bąkowski Wypożyczalnia Kamperów 

KompasCamp z siedzibą w  Cisówka 59, 05-304 Stanisławów, tel.: 660506582, adres e-mail: 

biuro@kompascamp.pl, określony w komparycji niniejszej umowy jako Wynajmujący, 

2) przetwarzane są następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL, firma, 

NIP), adresowe i kontaktowe Klientów będących osobami fizycznymi, 

3) dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

   a) zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO), 

   b) wykonania ciążących na Wynajmującym obowiązku w związku z zawarciem umowy 

obowiązków prawnych np. podatkowych lub przechowywania dokumentacji księgowej (art.6 

ust.1 lit. c RODO); 

   c) wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Wynajmującego (art. 6 ust.1 lit. f RODO), 

w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

4) dane osobowe Wynajmujący może ujawnić: 

    a) osobom współpracującym lub podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. 

świadczącym nam usługi prawne, techniczne lub IT; 

    b) innym odbiorcom np. podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, bankową 

- w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych Wynajmującemu usług. 

5) w przypadku danych związanych z zawarciem i wykonaniem umów dane będą 

przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej 



wymagany przepisami prawa, jednak nie krócej niż przez czas trwania postępowań w celu 

realizacji lub obrony roszczeń, 

6) Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do: 

    a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

    b) sprostowania swoich danych, 

    c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 

    d) przenoszenia danych, 

    e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na  

podstawie uzasadnionego interesu Wynajmującego,  

    f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na tej podstawie; 

    g) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

7) podanie danych identyfikacyjnych i adresowych przez Klienta jest dobrowolne jednakże 

niezbędne do zawarcia umowy, 

8) wynajmujący nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, 

wywołujących skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą lub w podobny sposób na nią 

wpływających, 

9) wynajmujący nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych poza 

Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 

 

       

§ 12. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. W przypadku ewentualnych sporów związanych z realizacją umowy Strony poddadzą spór 

pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Wynajmującego. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

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

stron. 

5. Najemca podpisując niniejszą umowę oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z treścią jej 

załączników, nie zgłasza co do nich zastrzeżeń i akceptuje ich brzmienie. 

5. Załączniki do umowy stanowią integralną treść umowy. 

 

 

Wynajmujący:                   Najemca: 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Regulamin najmu samochodu kempingowego, 

2) Cennik usług najmu samochodu kempingowego, 



3) kopia OWU samochodu kempingowego, 

4) Protokół zdawczo – odbiorczy, 

5) Aktualny wydruk z CEIGD/KRS Najemcy (jeśli występuje) 

 

 

 

 

 

 

 


