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UMOWA WYNAJMU PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 
 

zawarta w dniu .............................. w Bugaju  pomiędzy: 

 
 Wypożyczalnią Przyczep i Samochodów Kempingowych HOBBY S.C, 

 Bugaj, ul. Kobylnicka 17, 62-010 Pobiedziska,  

 NIP: 7773346678, REGON: 382398624 ,  

 

zwanym dalej   Wynajmującym 

 
a 

 
 Pan / Pani / Firma: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części Najemcą. 

§ I Przedmiot umowy
 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący zobowiązuje się wynająć Najemcy: 

 

 

a) przyczepę / samochód marki, ……………model……………………o numerze rejestracyjnym

 …………………….................., nr vin ..................................................., 

b) dodatkowe wyposażenie: 
- ....................................................................................................................................... 

- ....................................................................................................................................... 

- ....................................................................................................................................... 

zwane w dalszej części niniejszej umowy Przedmiotem najmu. 

 
2. Wydanie i odbiór przyczepy kempingowej  następuje w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W protokole zdawczo-odbiorczym  strony po 
dokonaniu oględzin pojazdu określają jego stan. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę 
do porównania stanu pojazdu w chwili jego zwrotu do stanu pojazdu z chwili jego wydania. 

 

3. Przedmiot najmu wyposażony jest w urządzenia techniczne wyszczególnione dla danego typu modelu 

przez  producenta w ogólnie dostępnej dokumentacji  technicznej  i  publikowanych  katalogach. 

 
4. Najemca oświadcza, że stan techniczny Przedmiotu najmu jest mu znany i nie zgłasza w tym zakresie 

żadnych zastrzeżeń. 

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

iż posiada wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem,  
 

6. Najemca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminem 

stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 
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§ II 
Czas trwania umowy 

 
1. Wynajmujący  wynajmuje Najemcy Przedmiot najmu, o których mowa w § 1 od dnia .................... ….. roku, 

godz. ................ do dnia ....................…. roku godz. ................. 

 
2. Odbiór  oraz  zwrot  Przedmiotu  najmu następuje w siedzibie Wynajmującego. 

 
3. Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do żądania od Najemcy natychmiastowego zwrotu Przedmiotu 

najmu w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia Przedmiotu najmu lub wyrządzenia komukolwiek szkody 

w związku z użytkowaniem Przedmiotu najmu lub naruszenia przez Najemcę jakiegokolwiek 

postanowienia  Umowy lub Regulaminu. W takim przypadku Najemca zwróci  Wynajmującemu Przedmiot 

najmu najpóźniej w terminie 24 godzin od momentu wezwania go przez Wynajmującego. Przy czym w 

takim przypadku strony dopuszczają możliwość wezwania Najemcy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku niewywiązania się przez Najemcę z obowiązku wskazanego 

w zdaniu poprzedzającym Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary 

umownej w wysokości stanowiącej równowartość potrójnej stawki dziennej wynagrodzenia za najem, 

wskazanej w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty 24 godzinny okres opóźnienia.  

 
4. W przypadku, gdy Najemca nie zwróci Przedmiotu najmu w wyznaczonym terminie, bez uprzedniej zgody 

Wynajmującego, Wynajmujący zgłosi zaistniały fakt  Policji. 

 
5. Opóźnienie w zwrocie Przedmiocie najmu będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty na rzecz 

Wynajmującego kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość potrójnej stawki dziennej 

wynagrodzenia za najem, wskazanej w § 3 ust. 1 zdanie 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

Wynajmujący może dochodzić od Najemcy odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. 
 

 

§ III     
 Opłaty  

 wynagrodzenie  

 
1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie z tytułu najmu wynosi ................... zł (słownie: 

…………………………………………………………………………) brutto za jedną dobę. Całkowite 

wynagrodzenie należne Wynajmującemu wynosi …………………………………… (słownie: 

…………………………………………………………) i jest płatne z góry przed wydaniem Przedmiotu 

najmu. 

  

2. Niezależnie od wynagrodzenia z tytułu najmu, o którym mowa w ust. 1 Najemca zobowiązany jest uiścić 

Wynajmującemu kwotę w wysokości ………………………………………..……………… zł. 

(słownie: 

………………………………………………………………………) tytułem kaucji zabezpieczającej ewentualne 

należności lub roszczenia Wynajmującego.  

  

3. Najpóźniej na 7 dni przed wydaniem Przedmiotu najmu Najemca ureguluje Wynajmującemu całość 

wynagrodzenia, tj. kaucję oraz wynagrodzenie z tytułu najmu. Brak uregulowania we wskazanym powyżej 

terminie jakiejkolwiek części wynagrodzenia lub kaucji uprawnia Wynajmującego do odmowy wydania 

Przedmiotu najmu oraz anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji opłata rezerwacyjna 

nie podlega zwrotowi.  

  

4. Kaucja zwracana jest Najemcy w terminie 7 dni od dnia zwrócenia Przedmiotu najmu, o ile nie zostanie 

zaliczona na poczet należności lub innych roszczeń przysługujących Wynajmującemu. 
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§ IV     

Ubezpieczenie 

 
1. Wynajmujący oświadcza, iż zawarł umowę odpowiedzialności cywilnej, której potwierdzenie wraz z 

Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zostały przekazane Najemcy wraz z dowodem rejestracyjnym. 

 
2. Wynajmujący oświadcza, a Najemca przyjmuje do wiadomości, iż umową ubezpieczenia nie są 

objęte szkody dotyczące Przedmiotu najmu, powstałe wskutek niewłaściwego eksploatowania lub 

użytkowania Przedmiotu najmu lub wyszczególnione  w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 

lub Regulaminie. 

 

§ V 

Regulamin 

 
Najemca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy i akceptuje w 

całości wszystkie postanowienia Regulaminu, który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

 
§ VI 

Dane do 

kontaktu 

 
1. Osobą odpowiedzialną za kontakty w imieniu  Wynajmującego jest: 

..........................................................................., tel. ……………………………………………………………………… 

2. Osobą  odpowiedzialną za  kontakty w  imieniu  Najemcy jest: 

..........................................................................., tel. ……………………………………………………………………… 

§ VII  

Uwagi  

i postanowienia końcowe 

 
 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 

2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 
3. Ewentualne kwestie sporne, wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Wynajmującego. 
4.  
5. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 

Cywilnego. 

 
6. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

 

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

Wynajmujący Najemca 

Załączniki: 

1. Regulamin, 

2. Ogólne warunki ubezpieczenia. 


