UMOWA WYNAJMU PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ
W dniu ……………………………….…. w Gdańsku strony:
Joanna Kochańska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KAMPIK Joanna
Kochańska  z siedzibą w Gdańsku, ul. Żwirki i Wigury 3a/16, (kod pocztowy 80-463),
tel. 577-388-324, NIP: 5862002531, mail: p
 rzyczepylegion@gmail.com
oraz
……………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko, PESEL

……………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania, telefon

zwany dalej Najemcą
zawarły umowę następującej treści:
§ 1 – Przedmiot umowy; Oświadczenia stron
1. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący zobowiązuje się wynająć Najemcy:
a) przyczepę kampingową WILK o numerze rejestracyjnym
przeznaczoną dla 4 -5 osób, DMC przyczepy ……………….. kg,

…………………….

b) dodatkowe wyposażenie (w cenie wynajmu oraz dodatkowo płatne) – opisane w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
zwane razem w niniejszej umowie Przedmiotem najmu.
2. Wynajmujący udostępni Najemcy Przedmiot najmu od dnia …….…………………………
godz. 18.00 do dnia ……………………………...….. godz. 10.00, za wynagrodzeniem
opisanym w § 4
Planowana trasa przejazdu …………………………………………………………………………
3. Najemca oświadcza, że otrzymuje przyczepę campingową sprawną technicznie, bez
uszkodzeń nadwozia i wnętrza pojazdu, ze sprawnymi wszystkimi urządzeniami i
zamkami. Stan techniczny Przedmiotu najmu jest mu znany i nie zgłasza w tym zakresie
żadnych zastrzeżeń.
4. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem Przedmiotu najmu i posiada prawo
swobodnego rozporządzania tym Przedmiotem.
5. Najemca oświadcza, iż został pouczony o sposobie eksploatacji pojazdu, a instrukcje
udzielone przez Wynajmującego są dla niego zrozumiałe i jasne.
§ 2 – Obowiązki Najemcy
1. Najemca musi mieć ukończone 26 lat oraz posiadać wymagane uprawnienia do
kierowania pojazdem nie krócej niż 3 lat.

www.kamperylegion.pl, przyczepylegion@gmail.com

1

2. Najemca oświadcza, że wszelkie osoby, którym zezwoli na kierowanie zespołem
pojazdów, a z którymi razem podróżuje, będą spełniały warunki wynikające z ust. 1. Za ich
działania lub zaniechania Najemca odpowiada jak za działania własne.
3. Najemca zobowiązuje się korzystać z Przedmiotu najmu zgodnie z ich przeznaczeniem i
właściwościami oraz przestrzegać instrukcji ich użytkowania.
4. Najemca nie może dokonywać w Przedmiocie Najmu żadnych zmian i przeróbek.
5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
Wynajmującemu w Przedmiocie najmu lub w związku z zawartą umową Najmu, wskutek
własnych działań lub zaniechań, wyrządzonych z winy własnej umyślnej lub nieumyślnej.
6. Za działania osób, które za zgodą Najemcy współużytkują lub korzystają z Przedmiotu
najmu, lub którym ten Przedmiot najmu udostępnia, Najemca ponosi odpowiedzialność jak
za działania własne. § 2 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku konieczności pozostawienia Przedmiotu najmu w bezpośrednim
sąsiedztwie obiektów sportowych lub widowiskowych (np. stadiony, hale widowiskowe,
amfiteatry) w czasie, gdy odbywają się na nich imprezy masowe, Najemca jest zobowiązany
do pozostawienia Przedmiotu najmu na parkingu strzeżonym.
8. W przyczepie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia
(np. świece) oraz przewożenia zwierząt. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania
wszelkich koniecznych prac związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku
złamania tych zakazów na koszt Najemcy.
9. Zabronione jest przekraczanie prędkości 80 km/h, wykorzystywanie przyczepy do celów
innych niż rekreacyjno – turystyczne. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie
samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek. Dozwolone jest jedynie poruszanie
się z przyczepą po terenie państw Unii Europejskiej objętych ubezpieczeniem OC i AC, a
także Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, oraz krajach Bałkańskich. Zabronione jest
podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami, jak
również wjazd na teren: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii oraz Turcji.
§ 3 – Umowa ubezpieczenia OC i AC; Szkody komunikacyjne; Awaria
1. Wynajmujący posiada zawarte umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej –
OC i AC, oraz zobowiązuje się zapewnić obowiązywanie tych umów przez cały okres
trwania niniejszej umowy.
2. Najemca jest zobowiązany zapoznać się, a także zapewnić, aby osoby kierujące zespołem
pojazdów zapoznały się z Ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia OC i AC.
3. Najemca i osoby kierujące pojazdów są zobowiązane do przestrzegania Ogólnych
warunków umów. Odmowa lub zmniejszenie wypłaty odszkodowania z powodu
nieprzestrzegania OWU, powodująca odpowiedzialność odszkodowawczą lub obowiązek
zapłaty po stronie Wynajmującego lub wyrządzająca mu szkodę (strata; utracone dochody),
będzie powodowała wystąpienie po stronie Wynajmującego roszczenia regresowego do
Najemcy.
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4. Udział własny Najemcy w szkodzie likwidowanej z ubezpieczenia OC lub AC
Wynajmującego wynosi 1 500,00 zł (w tym ew. podatek VAT).
5. W przypadku wystąpienia wypadku komunikacyjnego lub wystąpienia awarii, Najemca
jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego, postępować
zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy oraz poleceniami Ubezpieczyciela i/lub
Wynajmującego. Wynajmujący jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentów
niezbędnych do uzyskania odszkodowania (naprawienia szkody). W przypadku sporu
dotyczącego sprawstwa wypadku komunikacyjnego Najemca jest zobowiązany wezwać na
miejsce zdarzenia patrol policji. Dalsze postępowanie jest zależne od charakteru wypadku
komunikacyjnego.
6. W przypadku gdy skutki awarii lub wypadku nie wpływają na bezpieczeństwo jazdy
oraz nie mogą potencjalnie wpłynąć na pogorszenie stanu technicznego przyczepy, Najemca
może podjąć decyzję o kontynuowaniu jazdę. W przeciwnej sytuacji musi usunąć
uszkodzenie przynajmniej w stopniu gwarantującym bezpieczne podróżowanie bądź nie
pogarszającym stanu technicznego przyczepy, po uzgodnieniu wszelkich szczegółów z
Wynajmującym.
7. Szkoda całkowita lub kradzież Przedmiotu najmu z winy Najemcy, w szczególności
wskutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa lub niewłaściwego sprawowania nadzoru,
będzie podlegała odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych.
§ 4 – Wynagrodzenie
1. Opłata za wynajem jest naliczana zgodnie z aktualną ofertą Firmy Kampik i jest określana
w rezerwacji mailowej. Opłata jest przekazywana przez Najemcę w dwóch transzach:
I transza – opłata rezerwacyjna w wysokości około 30% całkowitej opłaty, przekazywana w
ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji.
II transza – opłata zasadnicza, stanowiąca uzupełnienie do całkowitej opłaty, przekazywana
nie później, niż 7 dni przed rozpoczęciem wynajmu. Brak przekazania opłaty zasadniczej w
określonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z wynajmu, a opłata rezerwacyjna
przepadnie w całości na rzecz Firmy Kampik, a Najemca nie ma prawa żądać jej zwrotu
2. W dniu odbioru Przedmiotu najmu Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję 1 500,00 zł.
Kaucja ta jest przeznaczona na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego wobec
Najemcy, w tym powstałych w związku z uszkodzeniem Przedmiotu najmu,
zanieczyszczenia pojazdu, zwrotu Przedmiotu najmu poza uzgodnionymi godzinami,
nieprzestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, etc., i w przypadku wystąpienia
powyższych okoliczności będzie ona zaliczona na poczet roszczenia Wynajmującego.
Najemca nie może zwolnić się z odpowiedzialności wynikającej z § 2 i 3 umowy poprzez
pozostawienie kaucji Wynajmującemu. Kaucja podlega zatrzymaniu również w przypadku
szkody całkowitej lub kradzieży Przedmiotu najmu.
3. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Najemcę nie powoduje po stronie
Wynajmującego obowiązku zwrotu jakichkolwiek kwot wpłaconych na poczet wykonania
niniejszej umowy.
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4. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wynajmującego powoduje obowiązek zwrotu
wszelkich kwot wpłaconych przez Najemcę na poczet wykonania niniejszej umowy, co
jednocześnie stanowi realizację wszelkich roszczeń Najemcy z tego tytułu.
5. Zwrot Przedmiotu najmu przed terminem określonym w umowie nie powoduje
obowiązku zwrotu proporcjonalnej opłaty za wynajem.
6. Wynajmujący na potrzeby dokonywania płatności wynikających z niniejszej umowy
wskazuje poniższy numer konta bankowego: mBank 08 1140 2004 0000 3102 7863 9751
§ 5 – Wydanie i zwrot Przedmiotu najmu
1. Odbiór, jak i zdanie przyczepy, musi zostać potwierdzone podpisaniem przez obie strony
Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. Strony mają prawo wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do
tego dokumentu, przed jego podpisaniem. Odmowa podpisania przez którąkolwiek ze
stron nie stanowi przeszkody do sporządzenia tego dokumentu.
2. Termin i godzina wydania Przedmiotu najmu jest określona w rezerwacji mailowej oraz
niniejszej umowie. Zwrot Przedmiotu najmu po terminie określonym w podpisanej umowie
spowoduje potrącenie z kaucji odpowiednio:
a. 250 zł za zwrot Przedmiotu najmu do 4 godzin od umówionego terminu zwrotu,
b. 700 zł za zwrot Przedmiotu najmu powyżej 4 godzin lub dnia następnego, a
następnie za każdy dzień opóźnienia.
3. Przekazanie i zdanie Przedmiotu najmu następuje w miejscu wskazanym przez
Wynajmującego.
4. Najemca zobowiązuje się zwrócić Przedmiot najmu w stanie czystym, z opróżnioną kaseta
WC i przyczepą umytą z zewnątrz. Naruszenie niniejszego zobowiązania spowoduje
potrącenie z wpłaconej kaucji:
a. kwoty 300 zł za sprzątanie Przedmiotu najmu,
b. kwoty 100 zł za mycie przyczepy z zewnątrz,
Wynajmujący zastrzega sobie wyłączne prawo oceny czystości Przedmiotu najmu przy jego
odbiorze.
5. Brak zwrotu Przedmiotu najmu w ciągu 24 godzin licząc od godziny zwrotu określonej w
umowie oraz brak odpowiedzi na próby kontaktu ze strony Wynajmującego, uprawnia
Wynajmującego do zawiadomienia policji o bezprawnym przywłaszczeniu Przedmiotu
najmu. Wszelkie koszty związane ze wszczęciem i prowadzeniem postępowania będą
obciążać Najemcę.
§ 6 – Postanowienia końcowe
1. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych
osobowych Najemcy do obsługi przedmiotowego wynajmu, jednocześnie Firma Kampik
zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych instytucjom trzecim. Najemca
został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich
poprawiania. Zobowiązanie o nieprzekazywaniu danych osobowych instytucjom trzecim
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nie musi być przestrzegane w sytuacjach, gdy Najemca: podał nieprawdziwe dane osobowe,
posłużył się skradzionymi dokumentami tożsamości, popełnił wykroczenie, zataił
informacje
o uszkodzeniach przedmiotu najmu przez siebie spowodowanych, wykorzystywał go do
celów niezgodnych z prawem lub nie zwrócił przyczepy w terminie 24 godzin od daty i
godziny zwrotu określonej w Umowie Najmu
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Wszelkie spory powstałe w związku ze złożeniem zamówienia lub zawarciem umowy
najmu, zostaną rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego

………………………………….

……………………………………………

Data i podpis Wynajmującego

Data i podpis Najemcy

Załącznik nr 1

Wyposażenie

dodatkowe

w

cenie

wynajmu:

Wyposażenie dodatkowo płatne:
Dodatkowe lusterka do samochody

1. Markiza przeciwsłoneczna

- 30 zł

2. Kompletne wyposażenie kuchni

Namiot przedsionkowy pełen z podłogą

3. Komplet wypoczynkowy(stół i 4 krzesła)

- 300 zł

4. 35 metrowy kabel elektryczny

Boczne ściany do markizy + podłoga

5. Zbiornik na czystą wodę + zbiornik na

- 200 zł

ścieki szare
6. Kliny

najazdowe

do

poziomowania

przyczepy
7. Stopień wejściowy do przyczepy
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