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UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO 
 

zawarta w dniu ……………………… roku w Gdańsku pomiędzy: 

VERDE Group s.c. Paweł i Stanisław Krzemińscy, 

adres siedziby: 83-330 Żukowo, ul. Kościerskiej 9, 

adres biura: 80-299 Gdańsk, ul. Flory 25, 

NIP: 589-201-32-61,  REGON: 222046266, 

w imieniu której działa: ………………………………........................................... 

zwana w dalszej części umowy Wynajmującym 

a osobą fizyczną: 

................................................................................................................................................ , 

Seria i numer dowodu osobistego: ……………………………………………………… , 

PESEL: ……………………………………………………… , 

adres zameldowania: ……………………………………………………… , 

adres korespondencyjny: ……………………………………………………… , 

lub przedsiębiorstwem: 

................................................................................................................................................ , 

Adres siedziby: ................................................................................................................................................ , 

NIP:…………………………………. , REGON: …………………………………… , KRS: ….......................................... . 

w imieniu którego działa 

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

Seria i numer dowodu osobistego: ……………………………………………………… , 

PESEL: ……………………………………………………… , 

adres zameldowania: ……………………………………………………… , 

zwaną/ym dalej Najemcą. 

 

Niniejsza umowa zwana jest w dalszej części Umową. 

Wynajmujący oraz Najemca są w dalszej części Umowy zwani łącznie Stronami, a każdy z nich z osobna 

Stroną. 

Dane kontaktowe Stron: 

Wynajmujący: telefony: +48 692 673 074, +48 696 452 992, adres e-mail: verde.kampery@gmail.com, 

Najemca: telefon: ……………………………………………… , adres e-mail: ……………………………………………………… . 

 

Przedmiot umowy 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest oddanie przez Wynajmującego Najemcy do używania samochodu marki 

………………….. o numerze rejestracyjnym ………………..... , nr nadwozia ………………………......, zgodnego ze 

specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 5, w dalszej części Umowy zwanego pojazdem na czas oznaczony 

za opłatą. 

2. Wydanie i odbiór pojazdu następuje w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy, stanowiący Załącznik nr 1 

do Umowy (dalej protokół). W protokole Strony po dokonaniu oględzin pojazdu określają jego stan. 

Protokół stanowi podstawę do porównania stanu pojazdu w chwili jego zwrotu do stanu pojazdu z 

chwili jego wydania. 

3. Czas trwania najmu określa §3 Umowy. Opłaty należne Wynajmującemu określa §4 Umowy. 

 

Oświadczenia Stron Umowy 

§2 
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1. Wynajmujący oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz do oddania Najemcy pojazdu do 

używania.  

2. Wynajmujący oświadcza, że pojazd posiada aktualne polisy ubezpieczeniowe OC, AC, NNW oraz Fiat 

Assistance, ma ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu. Ogólne warunki ubezpieczenia 

OC, AC, NNW, Fiat Assistance (dalej OWU) stanowią Załącznik nr 2 do Umowy, a przewidziane w nich 

procedury postępowania na wypadek szkody obowiązują Najemcę. 

3. Najemca oświadcza, iż został pouczony o sposobie eksploatacji pojazdu. 

4. Najemca lub osoba działająca w imieniu Najemcy oświadcza, że posiada wymagane prawem 

uprawnienia do kierowania pojazdem, na co okazuje stosowny dokument, którego kopia stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy. 

5. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych odpowiednim 

organom w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie oraz w związku z innymi 

okolicznościami wynikającymi z realizacji Umowy. 

 

Czas trwania Umowy 

§3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ………............ godziny ..………................. do dnia 

.....................     godziny ............................ . 

2. Czas trwania Umowy może być przedłużony jedynie za wyraźną zgodą Wynajmującego. Zgoda 

Wynajmującego może być wyrażona telefonicznie przy jednoczesnym potwierdzeniu wiadomością SMS 

oraz podpisaniem aneksu do Umowy. Jeśli przedłużenie będzie dokonywane podczas trwania Umowy, 

to aneks do Umowy zostanie sporządzony i podpisany po zwrocie pojazdu przez Najemcę.  

3. Wynajmujący wyda Najemcy pojazd jedynie w przypadku, gdy Najemca zapłaci w całości opłatę, kaucję 

oraz opłatę serwisową na rzecz Wynajmującego, na warunkach, o których mowa w Umowie. 

4. W przypadku braku zwrotu pojazdu, pomimo upływu czasu trwania Umowy, Najemca zobowiązany jest 

do odszkodowania zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych, który stanowi Załącznik numer 4 do 

niniejszej Umowy (dalej Cennik). 

 

Opłaty związane z Umową 

§4 

1. Cena za każdą rozpoczętą dobę wynajmu pojazdu wynosi …................................ zł brutto, w tym 

…..................................... podatku VAT (23%). Przez dobę rozumie się kolejne 24 godziny po godzinie 

wydania pojazdu Najemcy. 

2. Opłata serwisowa obejmująca przygotowanie pojazdu oraz wyposażenia wynosi ………………………….. zł 

brutto, w tym …..................................... podatku VAT (23%) 

3. Całkowita opłata przysługująca Wynajmującemu z tytułu Umowy, przy uwzględnieniu czasu jej trwania, 

o którym mowa w §3 Umowy, wynosi razem …........................... zł brutto (słownie: ……………………………… 

brutto), w tym ….............................. podatku VAT (23%) (dalej Opłata).  

4. Opłata jest płatna przez Najemcę w całości z góry, najpóźniej w dniu wydania pojazdu. 

5. Najemca, najpóźniej w dniu wydania pojazdu, wpłaca Wynajmującemu kwotę w wysokości 4 000,00 zł 

(słownie: cztery tysiące złotych, zero groszy) tytułem kaucji (dalej: kaucja) na zabezpieczenie roszczeń i 

należności przysługujących Wynajmującemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, w szczególności ewentualne roszczenia, które mogą wynikać z:  

• Zwrotu uszkodzonego pojazdu; 

• Zwrotu pojazdu z niekompletnym lub uszkodzonym wyposażeniem;  

• Zwrotu pojazdu po upływie czasu trwania Umowy (z wyłączniem sytuacji zgodnej z §3 pkt. 2 

Umowy);  

• Należnych opłat dodatkowych wyszczególnionych w Cenniku; 
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• Przekroczenia dziennego limitu kilometrów. 

6. Jeżeli wysokość kaucji nie wystarcza na pokrycie kosztów naprawy lub wymiany części, podzespołów lub 

wyposażenia Pojazdu Najemca jest zobowiązany do dopłaty różnicy według zasad odpowiedzialności 

określonych w §7 Umowy. 

7. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy w pełnej kwocie po dokonaniu zwrotu pojazdu pod warunkiem 

braku okoliczności uzasadniających zatrzymanie kaucji w całości lub części.  

8. W przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu pojazdu, kaucja zostanie zwrócona w kwocie 

pomniejszonej o wartość brakującego składnika wyposażenia, zgodnie z jego wartością wymienioną w 

Cenniku. 

9. W przypadku naliczenia należnych Wynajmującemu opłat dodatkowych według Cennika, kaucja 

zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o wartość tych opłat. 

10. Opłata za przekroczenie dziennego limitu kilometrów wynosi 0,60 zł brutto za każdy kilometr 

przekroczenie. Dzienny limit kilometrów wynosi ………….. kilometrów. (jeśli brak limitu kilometrów treść 

tego punktu jest następująca: „Najemcę nie obowiązuje żaden limit kilometrów.”) 

11. Najemca wyraża zgodę na pokrycie kosztów wymienionych w niniejszym paragrafie z wpłaconej kaucji.  

12. Wysokość opłat dodatkowych oraz innych zobowiązań będzie naliczana na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego, oraz spisane w formie aneksu do Umowy. 

13. Wynajmujący zobowiązuje się do wystawienia odpowiednich rachunków dokumentujących dokonane 

rozliczenia. 

 

Obowiązki Najemcy 

§5 

1. Najemca zobowiązany jest do terminowego zwrotu pojazdu oraz zapłaty Opłaty zgodnie z Umową. 

2. Najemca jest obowiązany do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem 

zasad prawidłowej eksploatacji, przestrzegania instrukcji użytkownika oraz procedur postępowania na 

wypadek szkody przewidzianych w OWU.  

3. Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu w całym pojeździe. 

4. Najemca zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach w miejscach o 

ograniczonej wysokości ze względu na wysokość pojazdu (około 3 metry) oraz do nieprzekraczania 

prędkości 120 km/h (zalecana prędkość do 100 km/h). 

5. Najemca może używać pojazdu jedynie na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. 

6. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian i przeróbek w pojeździe. 

7. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd sprzątnięty wewnątrz, z pełnym zbiornikiem paliwa, pełnymi 

butlami gazowymi oraz opróżnioną kasetą toalety chemicznej. W przeciwnym razie naliczona zostanie 

opłata dodatkowa zgoda z Cennikiem. 

8. Obowiązki Najemcy w razie uszkodzenia pojazdu, wypadku lub kolizji drogowej, spowodowania szkody 

osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu szczegółowo określa §6 Umowy. 

9. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych takich jak: wymiana żarówek, 

uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, naprawa ogumienia itp. W szczególnych przypadkach 

Wynajmujący zgadza się ponieść te koszty. 

 

Obowiązki Najemcy na wypadek uszkodzenia pojazdu, 

kolizji lub wypadku drogowego, wyrządzenia szkody osobom trzecim 

w związku z ruchem pojazdu 

§6 

1. Jeżeli pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego, innego zdarzenia 

Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego a 



Strona 4 z 6 

następnie do postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w OWU oraz poleceniami 

Wynajmującego. 

2. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym Najemca zobowiązany 

jest niezwłocznie powiadomić Policję oraz uzyskać notatkę służbową sporządzoną przez Policję na 

miejscu zdarzenia. 

3. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej, wypadku drogowym, innym zdarzeniu 

wywołującym szkodę Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu w sposób uniemożliwiający 

powiększenie rozmiaru szkody. 

4. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie skutkuje dalszym pogorszeniem 

stanu technicznego pojazdu, Najemca za zgodą Wynajmującego może kontynuować jazdę. 

5. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych napraw pojazdu lub jego wyposażenia bez uprzedniej zgody 

Wynajmującego potwierdzonej e-mailem lub wiadomością SMS.  

6. Koszty dokonanych napraw będą rozliczone po odbiorze auta wyłącznie na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur oraz okazaniu wymienionych części. Warunkiem pokrycia kosztów jest brak 

odpowiedzialności Najemcy za powstałą awarię. 

 

Odpowiedzialność za szkody 

§7 

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieprawidłowego używania pojazdu, 

powstałe w trakcie trwania Umowy, chyba, że są one następstwem okoliczności, za które Najemca nie 

ponosi odpowiedzialności. 

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe powstałe z jego winy, chyba, że zostaną one 

usunięte w ramach ubezpieczenia, o którym mowa w §2 pkt. 2 umowy. 

3. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe, jeżeli wskutek zawinionego przez Najemcę 

naruszenia postanowień OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania. 

4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Najemcy dotyczy szkód powstałych w czasie trwania Umowy, 

choćby ich wykrycie nastąpiło po zwrocie pojazdu. W szczególności dotyczy to sytuacji celowego ukrycia 

szkody przez Najemcę. 

5. Najemca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania i zaniechania osób 

przy pomocy których wykonuje Umowę. 

6. Odpowiedzialność Najemcy obejmuje również szkody wyrządzone w wyposażeniu dodatkowym 

pojazdu.  

7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem 

pojazdu, chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Najemcy. 

8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek kierowania pojazdem pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego wskutek kierowania 

pojazdem wbrew przepisom ruchu drogowego obowiązującym w miejscu zdarzenia wywołującego 

szkodę.  

10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, których wartość nie przekracza 3000 zł brutto. 

11. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, mandaty karne, opłaty dodatkowe za parkowanie 

w miejscu niedozwolonym lub ponad wykupiony czas parkowania, które zostały naliczone w czasie 

dysponowania przez niego pojazdem, chyba, że są one następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wynajmujący. 

12. Jeżeli pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego lub innego zdarzenia 

spowodowanego przez Najemcę lub osobę, o której mowa w §7 pkt. 7 Umowy Najemca zobowiązany 

jest do wypłaty na rzecz Wynajmującego odszkodowania wynoszącego 1000 zł brutto nawet w 

przypadku, gdy szkoda w Pojeździe zostanie pokryta w ramach ubezpieczenia.  
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13. Jeżeli pojazd został utracony w wyniku kradzieży lub szkody całkowitej będącej konsekwencją kolizji 

drogowej, wypadku drogowego lub innego zdarzenia spowodowanego przez Najemcę lub osobę, o 

której mowa w §7 pkt. 5 Umowy Najemca zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Wynajmującego 

odszkodowania wynoszącego 4000 zł brutto nawet w przypadku, gdy szkoda w Pojeździe zostanie 

pokryta w ramach ubezpieczenia. 

 

Rezerwacja i zadatek 
§8 

1. Najemca dokonuje wstępnej rezerwacji drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

2. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o przybliżonej trasie i celu swojej 

podróży. 

3. Dokonanie wstępnej rezerwacji nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych i nie obciąża w żaden 
sposób Najemcę. 

4. Wynajmujący składa drogą elektroniczną Najemcy ofertę z uwzględnieniem wszystkich ustalonych 

szczegółów i wyliczeniem należnej Opłaty. 

5. Wstępna rezerwacja ważna jest 7 dni, potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez wpłatę przez 

Najemcę zadatku w wysokości 30% Opłaty zaokrąglonego do pełnych setek. 

6. Wpłata zadatku rozumiana jest, jako zawarcie Umowy. 
7. Pozostałą część Opłaty Najemca musi wpłacić najpóźniej w dniu wydania pojazdu.  

8. Jeżeli Najemca nie wpłaci w/w kwoty w terminie, oznacza to odstąpienie od Umowy z winy Najemcy i 

przepadek zadatku. 
 

 

Opcje dodatkowe 

§9 

Najemca decyduje się na następujące opcje dodatkowe: 

1. Wynajem zestawu wypoczynkowego zgodnego ze specyfikacją – Załącznik nr ….. . Opłata za cały okres 

trwania Umowy wynosi ……………………….  zł brutto. 

2. Wynajem fotelika dziecięcego zgodnego ze specyfikacją – Załącznik nr ….. . Opłata za cały okres trwania 

Umowy wynosi ……………………….  zł brutto, kaucja wynosi ……………………….  zł brutto. 

3. ......................................................................... 

4. ......................................................................... 

 

Postanowienia końcowe 

§10 

1. Najemca nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu innym osobom. 

2. Osobą uprawnioną do kierowania pojazdem jest wyłącznie Najemca lub inna osoba wskazana w 

Umowie, na którą Wynajmujący wyraził zgodę i która posiada stosowne uprawnienia do kierowania 

pojazdem. 

3. Wynajmujący wyraża zgodę na prowadzenie pojazdu przez: 

• ............................................................................................................................... (imię, nazwisko, 

PESEL) 

• ............................................................................................................................... (imię, nazwisko, 

PESEL) 

4. Wszelkie wyjazdy do państw Europy wschodniej (np. Ukraina, Rosja, Białoruś, Mołdawia) są 

bezwzględnie zabronione. Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami 

wojennymi, rozruchami i zamieszkami.W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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5. Do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej 

Umowy pomiędzy Wynajmującym a Najemcą nie będącym konsumentem, wyłącznie właściwy 

miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Przed 

podpisaniem obie strony zapoznały się z Umową. 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:  

1. Protokół zdawczo odbiorczy.  

2. Ogólne warunki ubezpieczenia OC, AC, NNW, FIAT ASSISTANCE. 

3. Kopia prawa jazdy Wynajmującego. 

4. Cennik opłat dodatkowych. 

5. Specyfikacja pojazdu. 

6. ……………………………………………….. . 

7. ……………………………………………….. . 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------          

 Wynajmujący  Najemca 

 

 

 


