UMOWA NAJMU POJAZDU
zawarta dnia ……………………………..roku w Pile pomiędzy:
Jackiem Kuczyńskim
ul. Mahoniowa 39
64-930 Dolaszewo
legitymującym się dowodem osobistym o numerze ATS936038
zwanym w dalszej części umowy „Wynajmującym”
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym / zwaną w dalszej części umowy „Najemcą”.
§ 1 Przedmiot umowy
1. Wynajmujący oddaje a Najemca przyjmuje w najem do osobistego używania Pojazd
specjalny - samochód kempingowy model……………………………. o numerach
rejestracyjnych…………………………….., numer VIN …………………... zwany
dalej „Pojazdem”.
2. Wynajmujący oświadcza, iż posiada tytuł prawny do dysponowania Pojazdem w
zakresie określonym treścią niniejszej umowy.
3. Zabrania się Najemcy oddania Pojazdu do używania, w dalszy podnajem lub też
przekazywania w jakiejkolwiek innej formie osobom trzecim.
4. Najemca zobowiązuje się do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem
i właściwościami oraz używania go zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji,
określonymi w Regulaminie najmu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
5. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania Pojazd na czas oznaczony,
szczegółowo wskazany w § 3 pkt.1 przedmiotowej umowy za uprzednią zapłatą
czynszu określonego w § 4 tejże umowy.

§ 2 Określenie Kierowcy i wydanie Pojazdu
1. Do prowadzenia Pojazdu uprawniony jest następujący kierowca:
1) imię i nazwisko………………………………………………………………
2) nr dowodu…………………………………………………………………….
3) nr PESEL……………………………………………………………………..
4) nr prawa jazdy………………………………………………………………..
5) adres…………………………………………………………………………..
2. Drugim kierowcą uprawnionym do prowadzenia Pojazdu jest:
1) imię i nazwisko………………………………………………………………
2) nr dowodu……………………………………………………………………
3) nr PESEL……………………………………………………………………..
4) nr prawa jazdy……………………………………………………………….
5) adres…………………………………………………………………………..
3. Najemca zapewnia, że kierowca/y samochodu posiada/ją kwalifikacje uprawniające
do prowadzenia Pojazdu.
4. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania Pojazd na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego opisującego stan i wyposażenie Pojazdu w chwili zawarcia
umowy i wydania go Najemcy, w szczególności stan licznika przebiegu kilometrów,
stan zewnętrzny i wewnętrzny, wyposażenie techniczne i dodatkowe. Protokół
zdawczo-odbiorczy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
5. Najemca oświadcza, iż stan Pojazdu zostanie przez Najemcę zbadany w momencie
odbioru Pojazdu i potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. Ponadto
Najemca oświadcza, iż w momencie przekazania Pojazdu zapozna się z zasadami
obsługi, a także ogólnymi warunkami ubezpieczenia przekazanymi przez
Wynajmującego.
6. Stan i wyposażenie Pojazdu na dzień zwrotu, zostanie ustalony komisyjnie przy
udziale Wynajmującego i Najemcy oraz odnotowany w protokole zdawczoodbiorczym.

§ 3 Czas trwania najmu
1. Wynajmujący oddaje Najemcy do użytkowania Pojazdu na czas oznaczony od dnia
…………………………...………………….…..godziny………………………….do dnia
………………………………………………..godziny……………………………………
2. Czas trwania najmu może być przedłużony jedynie za wyraźną zgodą
Wynajmującego. Zgoda Wynajmującego może być wyrażona również telefonicznie.
Wynajmujący może uzależnić zgodę od otrzymania z góry czynszu najmu za
przedłużony okres trwania umowy.
3. Najemca zobowiązuje się do zwrotu Pojazdu w terminie wskazanym § 3 ust. 1, do
miejsca określonego przez strony niniejszej umowy tj. ______________. W
przypadku nieterminowego zwrotu Pojazdu Najemca ponosi koszty kary umownej
w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę po upływie tego terminu oraz
pokrywa wszelkie szkody wyrządzone Wynajmującemu z tego powodu.

§ 4 Wynagrodzenie oraz pozostałe opłaty
1. Wynagrodzenie należne Wynajmującemu z tytułu najmu Pojazdu wynosi
………………..za każdą dobę wynajmu pojazdu. Przez dobę rozumie się kolejne 24
godziny po wydaniu pojazdu Najemcy. Wynagrodzenie przysługujące
Wynajmującemu z tytułu niniejszej umowy przy uwzględnieniu czasu trwania najmu
Pojazdu,
o
którym
mowa
w
§
3
ust.1
umowy
wynosi
łacznie…………………………….zł.
2. Wynagrodzenie jest płatne przez Najemcę w całości z góry na zasadach
określonych w Regulaminie najmu.
3. Najemca wpłaca Wynajmującemu kwotę 4.000,00 zł tytułem kaucji na
zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy,
wynikających z najmu Pojazdu, w tym opłat dodatkowych określonych w cenniku
Wynajmującego.
4. Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zdania przez Najemcę Pojazdu,
chyba że zostanie ona zatrzymana przez Wynajmującego na poczet rozliczenia
szkód, kar umownych, zwiększonego czynszu najmu, itp..
5. Wynajmujący, niezależnie od zatrzymanej kaucji zachowuje prawo do dochodzenia
od Najemcy wszelkich roszczeń przewyższających wysokość wpłaconej kaucji.

§ 5 Zobowiązania i oświadczenia Najemcy
1. Najemca zobowiązuje się do:
1) Korzystania z Pojazdu wyłącznie w celach rekreacyjno-turystycznych; tym
samym zabronione jest użytkowanie Pojazdu w jakichkolwiek innych celach,
w szczególności zarobkowych lub gospodarczych;
2) Niewykorzystywania Pojazdu do popełnienia lub/i pomocy w popełnieniu
działań sprzecznych z prawem, a także do innych celów, które wykraczają
poza postanowienia umowy i nie są związane z celem rekreacyjnoturystycznym;
3) Nieużywania Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych; w razie
niezastosowania się do niniejszego warunku Najemca obciążony zostanie
kosztami wymiany/naprawy uszkodzonych lub nadmiernie zużytych
elementów Pojazdu i/lub wyposażenia;
4) Nieprzewożenia Pojazdem materiałów żrących, brudzących lub innych
substancji mogących powodować zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek
elementów Pojazdu i/lub wyposażenia Pojazdu;
5) Nieprzewożenia Pojazdem ładunków innych niż niezbędne do celów
związanych z podróżą oraz nieprzekraczania maksymalnej masy całkowitej
Pojazdu 3500 kg;
6) Nieprzewożenia Pojazdem substancji
powszechnie obowiązującego prawa;
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7) Niepalenia w Pojeździe. W przypadku złamania przedmiotowego zakazu
Najemca obciążony zostanie opłatą dodatkową zgodnie z cennikiem
Wynajmującego. Nie wyklucza to jednocześnie możliwości dochodzenia od
Najemcy roszczeń związanych z kosztami poniesionymi przez
Wynajmującego w związku z koniecznością przywrócenia Pojazdu do stanu
poprzedniego;
8) Przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym obowiązujących w kraju,
w którym użytkuje Pojazd oraz zapłaty na własny koszt wszelkich nałożonych
w okresie wynajmu samochodu mandatów lub innych opłat związanych z
używaniem Pojazdu. W przypadku wpływu do Wynajmującego mandatu
karnego lub innego dokumentu rodzącego konieczność zapłaty po
zakończeniu najmu, Wynajmujący obciąży Najemcę wszelkimi kosztami,
które wynikły w czasie używania Pojazdu przez Najemcę;
9) Pozostawiania Pojazdu zawsze zamkniętego na parkingach strzeżonych lub
publicznych przy jednoczesnym osobistym nadzorze nad Pojazdem;

10) Niezwłocznego informowania Wynajmującego o wszelkich awariach,
usterkach lub uszkodzeniach Pojazdu i stosowania się w tym zakresie do
poleceń Wynajmującego;
2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w Pojeździe i
urządzeniach Pojazdu lub wyposażeniu Pojazdu, szkody wyrządzone osobom
trzecim w związku z ruchem Pojazdu, szkody wynikające z pozostawienia rzeczy w
Pojeździe i ich utraty, na zasadach określonych niniejszą umową i Regulaminem
najmu.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż Najemca ponosił będzie pełną odpowiedzialność
materialną za szkody w Pojeździe, które nie zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż Najemca ponosił będzie pełną odpowiedzialność
materialną za stwierdzone braki w Pojeździe i wyposażeniu, a także za szkody i
usterki wynikające z eksploatacji Pojazdu. W przypadku stwierdzenia braków w
Pojeździe i wyposażeniu, a także szkód i usterek wynikających z eksploatacji
Pojazdu, Najemca zobowiązuje się pokryć koszty przywrócenia Pojazdu do stanu
właściwego, a gdy szkoda powstała z winy Najemcy, Najemca zobowiązuje się do
pokrycia utraconych przez Wynajmującego korzyści.
5. Najemca oświadcza, że znane mu są wszelkie zasady użytkowania Pojazdu i zna
konsekwencje ich nieprzestrzegania.
6. Najemca oświadcza i zapewnia, iż przed zawarciem niniejszej umowy:
1) Otrzymał drogą elektroniczną wzór umowy najmu oraz Regulamin najmu;
2) Zapoznał się z treścią Regulaminu najmu i w pełni akceptuje jego
postanowienia;
3) Uzyskał możliwość omówienia z Wynajmującym lub jego przedstawicielem
wszelkich kwestii niejasnych lub budzących jakiekolwiek wątpliwości;
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
2. Integralną część umowy najmu stanowią protokół zdawczo-odbiorczy (załącznik nr
1) oraz Regulamin najmu (załącznik nr 2).
3. Wynajmujący uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
kary umowne.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu najmu oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
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