KAMPER-BANASIK
Auto-Banasik Piotr Banasik
ul. Gryfitów 4
43-600 Jaworzno
www.kamper-banasik.pl
biuro@kamper-banasik.pl
UMOWA WYNAJMU KAMPERA

zawarta w dniu .............................................. w ........................ pomiędzy:
Piotrem Banasik prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Banasik Auto-Banasik z
siedzibą w Jaworznie przy ul. Gryfitów 4, 43 – 600 Jaworzno, posiadającym nr NIP 222-060-86-96,
zwanym dalej „Wynajmującym”,

a

...................................................................................................................................................
zamieszkałym/a ………………………………………………………….…………………….……...
………………………………………………..…….………………………………………………………...………………, posiadającym
nr PESEL ..................................... legitymującym/a się dowodem osobistym o serii i numerze
………........…. wydanym przez ...................................
……………………..…………..…….………..… oraz dokumentem potwierdzającym ................ uprawnienie do
kierowania pojazdami .......................... o numerze ………….….…wydanym
przez………………………………………………………… zwanym/a dalej „Najemcą”.

§1
Przedmiot umowy
1.

Wynajmujący

oddaje

Najemcy

do

używania

samochód

campingowy

marki

………………………………............., model …………………………………….., koloru …………………………………….., rok
produkcji ……………, o numerach rejestracyjnych ………………, numer nadwozia ………………….………. .
2. Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczaniem i
właściwościami oraz stosownie do zasad prawidłowej eksploatacji wskazanych przez producenta
pojazdu zawartych w instrukcji użytkowania wydanej przez producenta pojazdu znajdującej się w
samochodzie campingowym.
3. Wynajmujący oświadcza, iż posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem opisanym w ust. 1.

4. Najemca oświadcza, iż stan techniczny przedmiotu jest mu znany i nie zgłasza do niego zastrzeżeń.
5. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami obsługi samochodu, a także warunkami
ubezpieczenia. Nie wnosi do nich żadnych uwag.
6.

Najemca

oświadcza,

iż

drugim

kierowcą

samochodu

campingowego

będzie:

…………………………………………….... zamieszkały/a ………………………………………….………………......................
………………………………………………..…….……………………………………………………,

posiadający/a

nr

PESEL

..................................... legitymujący/a się dowodem osobistym o serii i numerze …………….........….
wydanym przez ............................................................................................................................... oraz
dokumentem potwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami o numerze …………………….….…
wydanym przez ………………………………………………………………
7. Najemca zobowiązuje się do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie
warunki konieczne do bezpiecznej jazdy (min. co 1000 km), 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.
8. Integralną częścią niniejszej umowy pozostają Ogólne Warunki Najmu Kampera stanowiące
Załącznik nr 1 do umowy.
9. Najemca oświadcza, iż otrzymał jeden egzemplarz Ogólnych Warunków Najmu Kampera i zapoznał
się z ich treścią.
§2
Wydanie dokumentów
1. Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem opisanym wyżej:
a) jeden zestaw kluczyków wraz z pilotem z autoalarmem,
b) dowód rejestracyjny,
c) polisę ubezpieczeniowa OC/AC/NW,
d) po jednym egzemplarzu kluczyków od stosowanych w pojeździe zabezpieczeń,
e) zieloną kartę.
2. Za zgubienie zestawu kluczyków wskazanych w ust. 1a) Wynajmującemu potrąci z kaucji kwotę w
wysokości 1.000,00 zł brutto. Z kolei za zgubienie którekolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 1
lit. B) do c) Wynajmujący potrąci z kaucji kwotę w wysokości 1.500,00 brutto.
3. Wynajmujący oświadcza, że samochód jest w pełni sprawny, posiada sprawną gaśnicę, trójkąt,
apteczkę, 2 kamizelki odblaskowe, koło zapasowe, zapasowe żarówki, zestaw narzędzi oraz jest
zatankowany do pełna.
4. Z chwilą odbioru samochodu strony podpisują protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzający stan
licznika samochodu, stan baku oraz rzeczy wydane Najemcy na podstawie wcześniejszych ustaleń

uściślonych w protokole zdawczo odbiorczym. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.
5. Najemca zobowiązany jest wpłacić kwotę w wysokości 5.000,00 zł, stanowiącą zabezpieczenie
roszczeń Wynajmującego zwaną dalej „Kaucją”, na rachunek bankowy Wynajmującego nr
................................................................................................................ w terminie 7 dni przed
pierwszym dniem najmu określonym w § 3 ust. 1. 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 1.000,00 zł.

§3
Czas trwania Umowy, Wynagrodzenie
1. Wynajmujący w ramach niniejszej umowy oddaje w najem samochód campingowy od dnia
……………………….. godzina …………….…….. do dnia ……………………………… godzina……………………………. .
2. Za wynajem pojazdu opisanego w § 1 ust. 1 umowy Najemca zapłaci wynagrodzenie w kwocie
............................................... (słownie: ........................................................................) brutto.
3. Po upływie terminu określonego w ust. 1 Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu
przedmiotu opisanego w § 1 ust. 1. Zwrot przedmiotu najmu po wskazanej godzinie spowoduje
naliczenie stawki czynszu za kolejną pełną dobę najmu zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr
3.
4. W przypadku gdy Najemca nie zwróci przedmiotu najmu w wyznaczonym terminie, niezależnie od
postanowień ust. 3, zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
5. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 5 godzin po terminie wskazanym w Umowie Najmu i nie
skontaktuje się z Wynajmującym, spowoduje to całkowitą utratę kaucji.

§4
Odpowiedzialność Najemcy
1. Za wystąpienie szkody komunikacyjnej lub zniszczenie pojazdu nieprzekraczające 5.000,00 brutto
odpowiada Najemca. Równowartość tej szkody może zostać potrącona przez wynajmującego z kaucji
Najemcy.
2. Wartość szkody będzie wyliczana każdorazowo przez producenta pojazdu na podstawie
dokonanych oględzin lub przesłanych zdjęć uszkodzonych elementów.
3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w pojeździe będącym przedmiotem najmu w
zakresie przewyższającym kwotę 5.000,00 zł, chyba, że Towarzystwo Ubezpieczeń ubezpieczające

samochód campingowy odmówi wypłaty odszkodowania bądź Najemca lub inna osoba korzystająca
wraz nim z wynajętego pojazdu, naruszy postanowienia niniejszej umowy oraz Ogólnych Warunków
Najmu Kampera.
4. Najemca ponosi koszty wulkanizacji opon, ich naprawy w razie zniszczenia w czasie trwania
Umowy, jak również koszty wymiany innych elementów eksploatacyjnych takich jak uszkodzenia
mechaniczne oraz wymiana spalonych żarówek, zgodnie z Cennikiem.
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza Najemcy dotyczy szkód powstałych w czasie obowiązywania
niniejszej umowy najmu, choćby ich wykrycie nastąpiło po zwrocie pojazdu.
6. Najemca odpowiedzialny jest za własne działanie lub zaniechanie działania oraz za działania lub
zaniechania osób, z którymi korzysta z przedmiotu najmu.
7. Odpowiedzialność Najemcy obejmuje również szkody wyrządzone w wyposażeniu dodatkowym
pojazdu.
8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z
ruchem pojazdu, chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Najemcy.
9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego lub drugiego
kierującego wskutek kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
odurzających lub mogących wpływać na zdolność kierowcy do kierowania pojazdem.
10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego lub drugiego
kierującego wskutek kierowania pojazdem wbrew przepisom ruchu drogowego obowiązującym w
miejscu powstania szkody.
11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez udostępnienie pojazdu
innej osobie niż wskazana w § 1 ust. 6.
12. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, winiety za granicą, opłaty za autostrady,
mandaty karne, opłaty dodatkowe za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub ponad wykupiony
czas parkowania, itp. które zostały naliczone w czasie dysponowania przez niego pojazdem.
13. Osoba wskazana w § 1 ust. 6 ponosi solidarną odpowiedzialność z Najemcą za szkody wynikłe w
związku z niniejszą umową.
§5
Postanowienia końcowe
1. Najemca oświadcza i zapewnia, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy:
a) miał dostatecznie dużo czasu, aby zapoznać się z załącznikami oraz treścią Umowy i Załączników,
b) uzyskał możliwość przedyskutowania z Wynajmującym wszelkich kwestii niejasnych dla niego lub
budzących jakiekolwiek jego wątpliwości.

2. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
3. 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. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy polskiego Kodeksu
Cywilnego.

Data i czytelny podpis Wynajmującego

Data i czytelny podpis Najemcy

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Data i czytelny podpis osoby wskazanej w § 1 ust. 6:

…………………………………………

…………………………………………

Załącznik nr 1 – Ogólne Warunki Najmu Kampera
Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo – odbiorczy
Załącznik nr 3 – Cennik

