
UMOWA NAJMU KAMPERA

Nr …………………, zawarta w dniu …............…………….….. roku w Łodzi pomiędzy:

Jackiem Mitura prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą handlową NoBoKamper.pl 

w firmie JAMI z siedzibą w:  91-357 Łódź ul. Liściasta 86, NIP 728198339, 

tel. +48 608525555, e-mail: nobokamper@gmail.com, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym, 

a: imię i nazwisko( nazwa firmy) ………………………………………………….

Adres ………………………………………………….

NIP ………….....................................................

tel. …………………………………………………

e-mail: …………………………………………………..

legitymujący się dowodem osobistym …………………..., nr. prawa jazdy …………………........... zwanym w dalszej

części umowy Najemcą.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Integralną częścią umowy jest regulamin wynajmu pojazdu kempingowego w wypożyczalni NoBoKamper.pl,

stanowiący załącznik Nr 1 zwane w dalszej części regulaminem.

2. Akceptacja  i  podpisanie  umowy  jest  jednocześnie  oświadczeniem  akceptacji  warunków  określonych  w

regulaminie.

3. Wydanie i odbiór pojazdu następuje w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik Nr 2 do

niniejszej umowy

4.  Wynajmujący:

wyraża

 nie wyraża  

zgodę na używanie pojazdu przez Najemcę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tj. państw wspólnoty 

europejskiej i państw stowarzyszonych, z wyłączeniem krajów: ALBANIA, SERBIA, MACEDONIA, 

CZARNOGÓRA, BOŚNIA i HERCEGOWINA, UKRAINA, ROSJA, BIAŁORUŚ, MOŁDAWIA, TURCJA, 

do których to podróż jest bezwzględnie zabroniona.

4. Planowana podróż obejmuje następujące kraje:………………………………………..........................................

5. Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i 

zamieszkami.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest NAJEM samochodu marki:

□ NR 1 Roller Team Kronos 284M, Ford 2,0 130 KM

nr. rej EL8AV04, nr. VIN WF0DXXTTRDLT54909.

□ NR 2 Roller Team Kronos 265TL, Ford 2,0 170 KM

nr. rej EL2AU77, nr. VIN WF0DXXTTRDLT56021.

w dalszej części umowy zwanym pojazdem.
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2. Pojazd zostaje najęty wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo- odbiorczym, na 

czas oznaczony  w umowie w § 3 pkt. 1 za ustalonym w § 4 pkt 1 wynagrodzeniem.

§ 3

CZAS TRWANIA UMOWY

1. Wynajmujący zobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy do przekazania Najemcy pojazdu określonego

w§ 2 w okresie: od dnia ………….. …..... … godz: 14:00 do dnia …………….............      godz 10:00

tj. na…….......... dni.

2. W przypadku, gdy Najemca nie zwróci przedmiotu najmu w wyznaczonym terminie, bez uprzedniej zgody

Wynajmującego,  powiadomi on organy ścigania o kradzieży.

§ 4

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie wynosi ………………............. za każdą rozpoczętą dobę wynajmu pojazdu. 

2. Wynagrodzenie  przysługujące  Wynajmującemu  z  tytułu  niniejszej  umowy  przy  uwzględnieniu  czasu  jej

trwania, o którym mowa w § 3 pkt. 1 umowy wynosi....................................+ opłata startowa.

3. Wynagrodzenie jest płatne przez Najemcę w następujący sposób:

a. wpłata opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% wartości brutto najmu, w terminie 3 dni od daty rezerwacji.

Data zapłaty jest datą wpływu środków na konto Wynajmującego.

b. w ciągu 7 dni od momentu otrzymania potwierdzenia opłaty rezerwacyjnej, Najemca wypełnia i przesyła

niezbędne dokumenty. 

c. pozostała cześć wynagrodzenia – opłata zasadnicza (tj. 70% wynagrodzenia) Najemca opłaca nie później niż

7 dni przed umownym terminem na wydanie pojazdu.

d. wszystkie płatności dokonywane są na konto firmowe: 

PKO BP : 66 1020 3408 0000 4402 0376 9775 z dopiskiem Najem pojazdu od dnia ……………… r. do dnia

…………….. r. lub gotówką w siedzibie firmy.

4. Opłata startowa za przygotowanie kampera do wynajęcia + szkolenie wynosi – 350zł brutto. 

5.W przypadku  braku  wpływu  środków  na  konto  strony  zgodnie  przyjmują,  że  Najemca  zrezygnował  z

wynajmu pojazdu, a wpłacona opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

§ 5

KAUCJA I INNE OPŁATY

1. Najemca  wpłaca  Wynajmującemu kwotę  5000 zł  tytułem kaucji  na  zabezpieczenie  roszczeń  i  należności

przysługujących Wynajmującemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Warunki regulujące zwrot kaucji i  inne opłaty dodatkowe określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do
umowy. 

§ 6

OŚWIADCZENIE I OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. Najemca oświadcza, że został pouczony o sposobie eksploatacji pojazdu.

2. Najemca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem. Kserokopie tych uprawnień

stanowią załącznik do niniejszej umowy.

3. Najemca  zobowiązuje  się  do  potwierdzenia  swoich  danych  aktualnym  dokumentem  potwierdzającym

tożsamość, w którym znajdują się dane takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania (o ile

najemca nie złoży oświadczenia o swoim adresie  zameldowania)  oraz  numer  PESEL.  Najemca musi  być

obywatelem Unii Europejskiej.

4. Najemca oświadcza, że drugim kierowcą będzie:...............................................................................................
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-  którego  wiek  wynosi  minimum  26  lat  (do  podpisania  umowy potrzebne  są  dwa  dokumenty  Najemcy,

potwierdzające tożsamość i uprawnienia do kierowania pojazdem).

5. Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez wymogu złożenia podpisu Wynajmującego.

6. Najemca wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych wszelkim znanym

organom europejskim w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie, które jest on zobowiązany

zapłacić zgodnie z umową najmu.

7. Najemca jest  zobowiązany do korzystania  z  pojazdu zgodnie  z  jego  przeznaczeniem wyłącznie  w celach

rekreacyjno-turystycznych,  z zachowaniem zasad jego prawidłowej eksploatacji,  przestrzegania regulaminu

oraz  procedur  postępowania  na  wypadek szkody przewidzianych w regulaminie,  który akceptuje razem z

przedmiotową umową.

8. W przypadku   wystąpienia  wszelkich  zdarzeń  losowych  w trakcie  najmu  pojazdu  procedury  związane  z

informacją Najemcy oraz sposobem zachowania się w określonych sytuacjach, a także odpowiedzialnością za

wszelkie szkody i zdarzenia losowe określa regulamin. 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach  nieuregulowanych  w  umowie  stosuje  się  przepisy Kodeksu  Cywilnego  i  inne właściwe  dla

przedmiotu umowy.

2. Wszelkie  spory powstałe  w związku z  realizacją  umowy najmu będą rozpatrywane w Sądzie  właściwym

miejscowo i rzeczowo dla siedziby Wynajmującego.

3. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.  Powyższe

zastrzeżenie nie dotyczy przedłużenia najmu opisanego w § 3 umowy.

4. Zasady  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  obowiązek  informacyjny  RODO  określony  został  w  §15

regulaminu oraz polityce ochrony danych osobowych obowiązujących w firmie NoBoKamper.pl. 

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

6. Przed podpisaniem umowa została odczytana, a jej warunki zaakceptowane przez obie strony.

7. Przed podpisaniem umowy Najemca zapoznał się z regulaminem najmu kampera i  akceptuje jego warunki.

Oświadczam, iż zapoznałem się z całością Regulaminu przedstawionego przez Wynajmującego oraz że 

akceptuję jego warunki bez zastrzeżeń.

Łączna kwota za wynajem z opłatą startową : ….......................................

Zaliczka........................................   wpłacona dnia.....................................

Kaucja zwrotna 5000zł wpłacona dnia........................................................

…............................................                                                               ............................................... 
(data i podpis Najemcy)                                                                    (data i podpis Wynajmującego)
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