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UMOWA NAJMU KAMPERA NR ..................

Zawarta w dniu …………….. w Bardzie , pomiędzy: 
U.H.T. Adriana Musiał- Śliwka z siedzibą w Bardo, ul. Grunwaldzka 41 
NIP: 633-141-01-95, nr tel. 509 273 338, 508 130 380
, e-mail: biuro@brido.pl , 

zwaną dalej Wynajmującym, a: 
…………………………...................., PESEL: ……….........................., zam. 
………………………………………...................................................................... , 
legitymującym się dowodem osobistym seria: …… nr: ……………….. wydanym przez 
………………………….., w dniu ………….., tel. kontaktowy.................................
email:................................zwanym dalej Najemcą, o treści następującej: 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest oddanie najemcy przez wynajmującego do używania pojazdu specjalnego 
kempingowego marki ITINEO CJ660, o numerze rejestracyjnym DZA 4LR5, zwanego dalej 
„kamperem” wraz z wyposażeniem dodatkowym .
2. Wynajmujący oddaje, a Najemca przyjmuje do używania samochód specjalny kempingowy, marki 
ITINEO CJ660 , rok produkcji 2022,  nr VIN: VF3YGCPBU12V12627, o nr rejestracyjnym 
DZA 4LR5.

§ 2 
1. Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem pojazdu wymienionego w § 1, a pojazd ten 
posiada aktualną polisę OC/AC/NNW, został dopuszczony do ruchu, jest w pełni sprawny 
technicznie i posiada aktualne badania techniczne. 
2. Pojazd ten został wyposażony we wszystkie – niezbędne do poruszania się po drogach 
publicznych – dokumenty, akcesoria i urządzenia oraz uzgodnione z Najemcą wyposażenie 
dodatkowe, co Wynajmujący i Najemca potwierdzają podpisami pod Protokołem 
zdawczo-odbiorczym, stanowiącym Załącznik nr 2. 

§ 3 
1. Najemca oświadcza, iż posiada uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii „B” od 
……………., potwierdzone dokumentem prawa jazdy nr: ………………………………, 
wydanym przez …………………………, w dniu ………………..,(ksero prawa jazdy).
 
3. Najemca upoważnia do prowadzenia najmowanego pojazdu: …………………..........................
PESEL: …………………, dowód osobisty: ……………., prawo jazdy kat „B” od …………… nr 
………………., wydane przez ………………………….. w dniu ………(ksero prawa jazdy) 
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3.Najemca oświadcza, iż został pouczony o sposobie eksploatacji kampera oraz, że znany jest 
mu ogólny stan techniczny kampera, gdyż wiedzę w tym przedmiocie nabył podczas okazania
kampera przed zawarciem niniejszej umowy. Najemca nie wnosi w tym zakresie żadnych 
zastrzeżeń ani uwag. 
4. Najemca oświadcza, że został przeszkolony przez Wynajmującego w zakresie obsługi 
urządzeń gazowych, elektrycznych i sanitarnych będących na wyposażeniu części mieszkalnej 
pojazdu oraz zapoznany z Instrukcją Obsługi Urządzeń Samochodu Kempingowego 
stanowiącą Załącznik nr 3. 
5. Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i 
właściwościami oraz używać go zgodnie z Regulaminem Najmu Samochodu Kempingowego 
stanowiącym Załącznik nr 1. 
6. Najemca w szczególności zobowiązuje się do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, iż 
spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy – minimum co 1000 km. 

Czas trwania najmu 
§ 4 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, od dnia ……………. godz. …..:….., kiedy 
zostaje podpisana niniejsza umowa i rozpoczyna się proces wydania kampera, do dnia 
……………, godz. …..:….., kiedy Najemca zobowiązuje się dokonać zwrotu kampera (a 
dokładniej podstawić pojazd do oględzin końcowych Wynajmującemu w jego siedzibie ), tj. na .… dni. 
2. Wynajmujący oświadcza, że zwrot kampera w terminie wcześniejszym niż określony w pkt 1jest 
możliwy i dopuszczalny , jednakże pozostaje to bez wpływu na wysokość wynagrodzenia ustalonego za 
cały okres trwania umowy najmu.
3. Najemca zobowiązany jest do zwrotu kampera w terminie określonym w pkt 1 i bez zgody 
wynajmującego nie jest możliwe przedłużenie okresu trwania umowy. Zgoda wynajmującego może być 
pod rygorem nieważności wyrażona wyłącznie na piśmie , mailowo lub przy pomocy wyraźnie 
brzmiącej wiadomości SMS,
4. W przypadku uchybienia terminowi zwrotu kampera, Najemca dodatkowo zobowiązany jest do 
zapłaty odpowiedniego odszkodowania, o którym mowa w § 6 pkt.10 i 11. 

Wydanie pojazdu 
§ 5 

1. Wydanie i zwrot kampera odbywa się wyłącznie w siedzibie wynajmującego .
2. Wydanie i zwrot kampera odbywa się w oparciu o Protokół Zdawczo-Odbiorczy, który stanowi 
Załącznik nr 2. 
3. Protokół Zdawczo-Odbiorczy zawiera opis stanu pojazdu oraz jego wyposażenia w chwili 
dokonania jego oględzin przed wydaniem do użytkowania Najemcy oraz służyć będzie 
porównaniu stanu pojazdu oraz jego wyposażenia w chwili jego zwrotu przez Najemcę. 
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Wynagrodzenie i opłaty 
§ 6 

1. Wynagrodzenie dla Wynajmującego z tytułu najmu kampera wynosi ……….........zł brutto.
 (słownie: ...............................................…………………….. złotych) .
2. Wynagrodzenie ustalone jest umownie jako iloczyn liczby dób rozpoczętych od chwili wydania 
kampera i opłaty dobowej wynoszącej ……... zł (słownie: ………………........ złotych), 
plus opłaty za wyposażenie i usługi dodatkowe zgodnie z cennikiem, wyszczególnione w Protokole 
Zdawczo-Odbiorczym. 
3. Przez dobę rozumie się kolejne 24 godziny od chwili wydania kampera. 
4. Zapłata wynagrodzenia następuje z góry bezpośrednio do rąk Wynajmującego lub z 
wyprzedzeniem, na rachunek bankowy o numerze: 461140 2004 0000 3302 78377263 tak, 
aby w terminie wydania pojazdu kwota wynagrodzenia była uwidoczniona na koncie 
Wynajmującego. 
5.W przypadku braku wpływu środków na konto wskazane w pkt 4strony zgodnie przyjmują , że 
Najemca zrezygnował z wynajmu kampera , a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
6. Na poczet wynagrodzenia Wynajmujący: zalicza otrzymany w dniu ……..... zadatek w 
kwocie …................. zł oraz potwierdza niniejszym otrzymanie przelewem lub w gotówce pozostałej 
kwoty wynagrodzenia w wysokości ……......... zł (słownie: ……............................................ złotych). 
7. W przypadku zwrotu pojazdu przed upływem terminu najmu, wynajmujący nie jest 
zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej części wynagrodzenia z tytułu najmu. 
8. Najemca uiszcza z góry Wynajmującemu kwotę 5000 zł.(słownie:pięć tysięcy złotych), 
tytułem kaucji na zabezpieczenie roszczeń i należności przysługujących Wynajmującemu, z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemcę - Wynajmujący niniejszym 
potwierdza otrzymanie wpłaty w gotówce lub przelewem. 
9. Zwrot kaucji następuje przelewem na konto klienta nr 
…..............................................................................., w terminie 7 dni od dnia zwrotu kampera, 
w całości lub w części – jeśli zaistniały podstawy jej pomniejszenia lub zatrzymania zgodnie z 
Protokołem Zdawczo-Odbiorczym. 
10. W przypadku zwrotu kampera po upływie terminu umowy, Najemca zobowiązany jest do 
zapłaty odszkodowania w wysokości 150 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia od umownego 
terminu zwrotu kampera, określonego w §4 pkt 1. Kwota tego odszkodowania zostanie potrącona z 
kwoty kaucji. 
11. W przypadku opóźnienia w zwrocie kampera, jeżeli Najemca nie skontaktuje się z 
Wynajmującym do upływu 5 godzin opóźnienia w stosunku do terminu określonego w §4 pkt 1, cała 
kwota kaucji ulega przepadkowi na rzecz Wynajmującego. 
12. W przypadku szkody komunikacyjnej lub zniszczenia w kamperze do kwoty 5000 zł., koszty 
poniesione na likwidację szkody, zostaną potrącone z kwoty kaucji. 
13. W przypadku spowodowania kolizji drogowej – kaucja ulega przepadkowi na rzecz 
Wynajmującego. 
14. Zatajenie przed Wynajmującym – podczas zdania kampera – faktu spowodowania kolizji 
drogowej, spowoduje dodatkowo obciążenie Najemcy karą umowną w wysokości 3000 zł.
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15. W przypadku konieczności naprawy uszkodzeń w kamperze, które wystąpiły z winy Najemcy – 
Najemca zostanie obciążony kosztami tych napraw. Koszty poniesione, do kwoty 5000 zł. 
zostaną potrącone z kwoty kaucji wpłaconej przez Najemcę. 
16. Zgubienie kluczyków do kampera, utrata przekazanych dokumentów związanych z 
przedmiotem najmu – skutkować będzie potrąceniem z kwoty kaucji opłat dodatkowych 
określonych w Cenniku Najmu Kampera stanowiącego Załącznik nr 4. 
17. Złamanie zakazu palenia tytoniu w kamperze, wiąże się z potrąceniem z kaucji kwoty 2000 zł. 
na koszty usunięcia pozostałego w kamperze zapachu. 

Warunki używania pojazdu 
§ 7 

1. Najemca nie może oddawać kampera do używania osobie trzeciej, ani oddawać go w podnajem. 
2. Uprawnionym do kierowania kamperem jest wyłącznie Najemca lub osoba przez niego 
wskazana, na którą Wynajmujący wyraził zgodę. 
3. Najemca zobowiązuje się do używania kampera zgodnie z warunkami niniejszej umowy i 
warunkami Regulaminu Najmu Kampera (Załącznik nr 1) tj. wyłącznie na 
potrzeby rekreacyjno-turystyczne, zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem zasad 
prawidłowej eksploatacji, a w szczególności zasad zawartych w Instrukcji Obsługi Urządzeń 
Samochodu Kempingowego stanowiącej Załącznik nr 3 oraz procedur postępowania na 
wypadek szkody określonych w OWU, załączonych wraz z kompletem dokumentacji 
ubezpieczeniowej. 
4. Najemca nie może dokonywać w kamperze żadnych zmian ani przeróbek. 
5. Najemca zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach w 
miejscach ograniczonej wysokości ze względu na wysokość kampera. 

Zwrot pojazdu 
§ 8 

Najemca zobowiązany jest do terminowego zwrotu kampera: 
a) w stanie niepogorszonym, poza ubytkiem wynikającym z normalnej eksploatacji oraz w stanie 
nieuszkodzonym. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Wynajmującemu przysługuje 
względem Najemcy roszczenie o naprawienie szkody, 
b) w stanie czystym - zwrot zabrudzonego pojazdu skutkować będzie obciążeniem Najemcy 
kosztami sprzątania, w wysokości podanej w Cenniku Najmu Samochodu Kempingowego, 
stanowiącego Załącznik nr 4. 
c) z uzupełnionym do pełna zbiornikiem paliwa, napełnionymi butlami gazowymi, uzupełnionym 
zbiornikiem płynu do spryskiwaczy i uzupełnionym zapasem oleju silnikowego – zwrot 
pojazdu z naruszeniem tych warunków, skutkować będzie obciążeniem Najemcy kosztami 
dodatkowymi w wysokości podanej w Cenniku Najmu Kampera, stanowiącego Załącznik nr 4. 
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Obowiązki najemcy 
§ 9 

1. Najemca zobowiązuje się korzystać z przedmiotu najmu wyłącznie w celach rekreacyjno-
wypoczynkowych , zgodnie z jego przeznaczeniem przy zachowaniu zasad prawidłowej eksploatacji.
2. Najemca jest zobowiązany do terminowego zwrotu kampera oraz do zapłaty wszelkich kwot 
wynikających z umowy i Regulaminu Najmu.
3. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu osobie trzeciej w podnajem lub 
bepłatnego używania.
4. Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego zakazu palenia obowiązującego w kamperze.
5. Najemca zobowiązany jest to zwrotu kampera w stanie niepogorszonym , czystym i posprzątnym 
wwewnątrz oraz z opróżnionym zbiornikiem toalety i wody „szarej”.
6. Najemca nie ma prawa dokonywać w kamperze żadnych zmian i przeróbek oraz dokonywać żadnych 
jej napraw bez uprzedniej wyraźnej zgody wynajmującego. 
7. W razie niewykonania przez Najemcę obowiązków przewidzianych niniejszą umową lub treścią 
regulaminu Najmu oraz naruszenia przez Najemcę zasad odpowiedzialności, Najemca zobowiązany 
będzie do poniesienia kar umownych wskazanych szczegółowo w treści Regulaminu Najmu. 

Odpowiedzialność za szkody.  
§ 10 

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody w kamperze, zgodnie z zapisami Regulaminu Najmu 
(załącznik nr 1) oraz umowy spowodowane z własnej winy lub będące wynikiem  nieprawidłowego 
korzystania z przedmiotu najmu, chyba , że zostaną usunięte w ramach ubezpieczenia , o którym mowa 
w § 2 pkt 1, przy czym szkody komunikacyjne i niekomunikacyjne do wysokości kaucji nie podlegają 
ubezpieczeniu Autocasco (tzw.udział własny)i za nie Najemca ponosi pełną odpowiedzialność.
2. Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność, za szkody w przypadkach , w których 
Towarzystwo Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania na skutek naruszenia przez Najemcę 
postanowień OWU. 
3. Odpowiedzialność obejmuje również szkody wyrządzone w wyposażeniu dodatkowym kampera, a 
nie objętym polisą AC, spowodowane z własnej winy, niedbalstwa lub będące skutkiem  
nieprawidłowego ich używania.
4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Najemcy dotyczy szkód powstałych w czasie trwania umowy 
najmu, jednakże rozciąga się na szkody , których wykrycie nastąpiło po zwrocie przedmiotu najmu, w 
szczególności dotyczy to sytuacji celowego ukrycia szkody przez Najemcę lub w sytuacji gdy zwrot 
przedmiotu najmu z przyczyn nie leżących po stronie wynajmującego zastąpił z naruszeniem terminu 
określonego w § 4 pkt 1, co uniemożliwiło dokonanie prawidłowego sprawdzenia stanu kampera i jego 
wyposażenia dodatkowego. W takim przypadku w protokole zdawczo-odbiorczym umieszczona jest 
stosowna adnotacja.
5.Najemca odpowiada za wszystkie opłaty, winiety za granicą, opłaty za autostrady i mandaty, np. za złe
parkowanie lub zdjęcie z fotoradaru, które otrzyma z kraju i z zagranicy Wynajmujący po terminie 
zwrotu kaucji.



6

6.W przypadku uszkodzenia kampera na skutek wypadku lub kolizji drogowej albo innego 
zdarzenia, Najemca zobowiązany jest do podjęcia działań przewidzianych w Regulaminie 
Najmu Kempera (Załącznik nr 1), przede wszystkim Najemca jest zobowiązany do
pilnego kontaktu telefonicznego z wynajmującym 508130380, 509273338. 
7. Jeśli z okoliczności wynika, iż uszkodzenie kampera nie zagraża bezpieczeństwu jazdy, a 
kontynuowanie jazdy nie spowoduje dalszego pogorszenia stanu technicznego kampera 
Najemca za wyraźną zgodą Wynajmującego może w dalszym ciągu kontynuować jazdę. 

Odstąpienie od umowy 
§ 11

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili, jeżeli zarezerwowany
kamper ulegnie wcześniejszemu wypadkowi lub innemu uszkodzeniu lub istnieją inne ważne 
okoliczności i nie ma możliwości na bezpieczne użytkowanie kampera przez Najemcę. 
W takim przypadku Wynamujący zwraca kwotę zadatku, wynagrodzenie oraz kaucję wpłaconą przez 
Najemcę w trybie natychmiastowym , jednak z tego tytułu nie należy się Najemcy żadne dodatkowe 
odszkodowanie.
2. W przypadku gdy Najemca odstąpi od Umowy Najmu po wpłacie zadatku lub po wpłacie pełnej 
kwoty najmu, Najemca zostanie obciążony kosztami w wysokości :
a) 50% wpłaconej kwoty, w przypadku odstąpienia od umowy w okresie większym niż 30 dni od daty 
rozpoczęcia okresu najmu,
b) 100% wpłaconej kwoty , w przypadku odstąpienia od umowy w okresie mniejszym niż 30 dni od daty
rozpoczęcia umowy najmu.
3. Odstąpienie od Umowy Najmu musi być dostarczone Wynajmującemu w formie pisemnej lub w 
formie wiadomości mailowej . Za datę odstąpienia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do 
Wynajmującego.
 

Polityka prywatności 
§ 12 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 
2016 poz.922) Wynajmujący jw informuje, że jest administratorem danych osobowych, podanych 
dobrowolnie przez Najemcę, które będą przez nas przetwarzane w celu prezentacji ich na 
dokumentach potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i w treściach sms, mail 
wysyłanych do Najemcy oraz w zadaniach lub wiadomościach związanych z wykonywanym przez 
nas wynajmem pojazdów i zabezpieczeniem posiadanego mienia, a także w celach prawnie 
usprawiedliwionych administratora danych. Jednocześnie informujemy, że służy Najemcy i innym 
osobom podanym przez Najemcę do umowy, prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niż wymienione powyżej wymaga 
uzyskania Pana/i uprzedniej zgody. 
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Postanowienia końcowe
                                     § 13 

1. Wynajmujący: 
a. Upoważnia Najemcę do używania kampera wyłącznie na terenie RP i pozostałych państw 
Unii Europejskiej . Niedopuszczalny jest wyjazd tym pojazdem do pozostałych krajów Europy 
Wschodniej (Białoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia i Turcji). Zabronione jest podróżowanie po terenach 
objętych działaniami wojennymi , rozruchami i zamieszkami.
b. nie wyraża zgody na kierowanie pojazdem przez inne, nie wymienione w umowie osoby.
2. Na czas trwania Umowy Najmu Najemcy przysługuje bezpłatny parking na terenie siedziby 
Wynajmującego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa, w tym w szczególności stosowane postanowienia Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej .
4. Wszelkie spory jakie mogą pojawić się w związku z niniejszą umową strony zobowiązują się 
rozstrzygać polubownie ,a w przypadku niedojścia do porozumienia właściwym do rozstrzygnięcia 
sporu będzied Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. 
5.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

…................................................                     ............................................................. 
Wynajmujący                                           Najemca 

ZAŁĄCZNIKI: 
1. Załącznik nr 1 
Regulamin Najmu Kampera
2. Załącznik nr 2 
Protokół Zdawczo-Odbiorczy Kampera 
3. Załacznik nr 3 
Instrukcja Obsługi Urządzeń Kampera 
3. Załącznik nr 4
Cennik Kampera.


