
 

 

Umowa Najmu Samochodu Campingowego 

 
Niniejsza Umowa, (zwana dalej Umową) została zawarta dnia …………. w Tarnowie 

pomiędzy (określanymi dalej każdy z osobna jako „Strona” oraz łącznie jako „Strony”): 

 

Firmą: TECHNO-POMIAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Krakowska 110, 

33-100 Tarnów, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000417211 

NIP: 9930650636, REGON: 122548054. 

Tel.: 506-218-318 

reprezentowaną przez: Zdzisław Radzik  – Prezes Zarządu, 

zwaną dalej „Wynajmującym” 

 

a 

 

Panem/Panią ………………, Miejsce zamieszkania ……………..………….., tel: ………..,  

dowód osobisty seria/nr ……………, wydany przez …………….., pesel nr …………., 

prawo jazdy nr/kat A.B nr …………….. wydane przez …………………., 

 

zwanym/zwaną dalej „Najemcą”. 

 

 

Strony zgodnie ustaliły, co następuje: 

 

1. Przedmiot najmu: 

 

1.1. Przedmiotem Umowy jest najem  samochodu campingowego marki Fiat Ducato 2,3 

150 PS firmy Elnagh Magnum 30 , nr identyfikacyjny ZFA25000002586668  rok 

prod. 2014r., kolor biały, o numerach rejestracyjnych KT8177C.  

1.2. Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem 

niniejszej Umowy. 

1.3. Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego 

przeznaczeniem i właściwościami oraz używać go zgodnie z zasadami prawidłowej 

eksploatacji. Warunki najmu zostały szerzej określone w Ogólnych Warunkach 

Najmu, które znajdują się w załączniku nr 1  do niniejszej umowy.  

1.4. Najemca oświadcza, że drugim kierowcą będzie ……………………. zamieszkały 

…………pesel ……………..dowód osobisty seria/nr……………wydany przez 

……………..prawo jazdy nr/kat ……………… wydane przez …………………… 

 

(Do podpisania Umowy potrzebne są dwa dokumenty Najemcy: potwierdzające tożsamość 

oraz potwierdzające uprawnienia do prowadzenia samochodu. W przypadku osób prawnych 

odpis KRS oraz upoważnienia osoby reprezentującej podmiot gospodarczy) 

 

 

2. Okres najmu samochodu: 

 

2.1. Wynajmujący zobowiązuje się na podstawie niniejszej Umowy do przekazania 

Najemcy samochodu campingowego określonego w pkt 1.1 w okresie od dnia: 

……….. roku do ………… roku, tj. na ………. dni.  
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2.2. Strony uzgadniają, że wydanie pojazdu nastąpi w dniu ……….. roku w Tarnowie, 

ul. Krakowska 110 w godz. ………………,  najemca zobowiązuje się do zwrotu 

samochodu do dnia ………… roku do godz. ……..  w Tarnowie ul. Krakowska 110. 

2.3. Wraz z wydaniem samochodu jak i jego odbioru po okresie wynajmu, strony 

podpisują protokół zdawczo-odbiorczy, będący załącznikiem nr 2 do niniejszej 

Umowy. 

2.4. Strony potwierdzają, iż możliwy jest wcześniejszy zwrot samochodu, jednakże nie 

skutkuje to zmianą w Umowie wynagrodzenia za wynajem. 

2.5. Najemca zwraca samochód w określonym terminie i nie ma możliwości przedłużenia 

Umowy Najmu bez pisemnej (SMS lub mailem) zgody Wynajmującego. 

2.6. W przypadku, gdy Najemca nie Zwróci przedmiotu najmu w wyznaczonym terminie, 

zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej zgodnie z pkt 7.6  Warunków 

Ogólnych Najmu stanowiących załącznik do Umowy.  

2.7. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w Umowie i 

nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organy ścigania o 

kradzieży i spowoduje to całkowitą utratę kaucji. 

 

 

3. Wynagrodzenie: 

 

3.1. Tytułem wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu Umowy Najmu Najemca 

zobowiązany jest do zapłaty kwoty ……. PLN brutto w tym 23% podatku VAT za 

każdą dobę.  

3.2.  Jednorazowa opłata w kwocie 369,00 PLN bruto za serwis (pełna butla gazu, płyny 

do WC, papier toaletowy, pełny zbiornik wody, instruktaż).  

3.3. Kaucja w kwocie 3.000,00 PLN. 

3.4. Opłata za przekroczenie średniego dziennego limitu 400 kilometrów/dobę w kwocie 

0,80 PLN netto/km + VAT. Opłata nie dotyczy okresu wynajmu samochodu 

campingowego ponad 7 dni. 

3.5 Razem wynagrodzenie wynosi ………….PLN brutto + opłata za serwis 369,00 PLN 

brutto tj. ………. PLN brutto + kaucja 3.000,00 PLN tj. ………….PLN płatne w 

następujących transzach: 

3.5.1 I transza – kaucja w kwocie 3.000,00 PLN; wpłata na konto w ciągu 3 dni od 

daty podpisania niniejszej Umowy. 

3.5.2 II transza w kwocie ………………… PLN wpłata na konto na 30 dni przed 

terminem wynajmu. 

3.6 Powyższą  kwotę  należy wpłacić na konto firmy: 

Pekao S.A. O/Tarnów 52 1240 5194 1111 0010 4481 4484 z dopiskiem: „wynajem  

Elnagh Magnum 30  od ………. do ………….. r. 

W przypadku braku wpływu środków pieniężnych na konto, zgodnie z pkt 3.5.1 Umowa 

ulega automatycznemu rozwiązaniu. 

3.7 W przypadku braku wpływu środków pieniężnych na konto, zgodnie z pkt 3.5.2 strony 

zgodnie przyjmują, że Najemca zrezygnował z wynajmu samochodu, a wpłacona 

opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. 

 

4 Postanowienia końcowe: 

 

4.1 Najemca płaci dodatkowo kwotę 369,00PLN brutto w przypadku oddania 

samochodu z nie opróżnionym WC i zanieczyszczoną komorą na pojemnik WC w 

wyniku nieprawidłowego użytkowania toalety. 
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4.2 Najemca zobowiązuje się korzystać z przedmiotu najmu wyłącznie w celach 

rekreacyjno-turystycznych, nie użyczać samochodu innym osobom, stosować się 

do zasad określonych w Warunkach Ogólnych Wynajmu Samochodu.  

4.3 Najemca oświadcza, że wiadomym mu jest, że w samochodzie campingowym 

obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, pod karą całkowitej utraty kaucji oraz 

poniesieniem kosztów wymiany tapicerki w całym samochodzie. 

4.4 Najemca oświadcza i zapewnia, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy miał 

dostatecznie dużo czasu, aby zapoznać się z 3 załącznikami oraz treścią Umowy. 

4.5 Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają akceptacji obu stron w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności.  

4.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

4.7 Wszelkie spory lub roszczenia będzie rozpatrywał właściwy Sąd w Tarnowie. 

4.8 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Załączniki:  

1. Warunki Ogólne Wynajmu Samochodu Campingowego. 

2. Protokół zdawczo – odbiorczy. 

3. Instrukcja obsługi Samochodu Campingowego. 

 

Najemca:        Wynajmujący: 
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