
Umowa najmu samochodu campingowego 

    FIAT SPORT 343 

 
 

Zawarta w dniu    ________________       roku w Lniskach pomiędzy: 

 

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

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

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

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

nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………... 
reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części Umowy: Wynajmującym 

 

a: 

 

________________________________________________________________________________________________ 
1. osoba fizyczna: imię  nazwisko i ew. firma przedsię biorcy, miejsce prowadzenia działalnoś ci (lub miejsce zamieszkania dla konsumenta), 

PESEL:___________________, NIP:______________________, REGON:_____________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
2. spółka: nazwa, siedziba….wpisaną  do rejestru przedsię biorców przez Są d Rejonowy w ______, _______ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są dowego pod numerem 

KRS ___________________, NIP: _____________________ REGON: _____________________ 
Reprezentowaną  przez:__________________________________________________________________________ 
(członek zarzą du, prezes zarzą du, prokurent - zweryfikować  aby zgadzało się  ze sposobem reprezentacji ujawnionym w KRS) 

zwanym w dalszej części Umowy: Najemcą. 
 

§ 1 
 

Przedmiot Umowy 

Wynajmujący oddaje do używania Najemcy samochód campingowy marki: FIAT SPORT 343 

rok produkcji _____________ o numerach rejestracyjnych ________________________ 

 

§ 2 
 

Oświadczenia Stron Umowy 

1. Wynajmujący oświadcza, iż posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem niniejszej Umowy w zakresie 

określonym treścią niniejszej Umowy. 

2. Wynajmujący oświadcza, że samochód jest w pełni sprawny, oraz posiada sprawne wyposażenie oraz jest 

zatankowany do pełna. 

3. Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczaniem I właściwościami oraz 

używać go zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji. 

4. Najemca oświadcza, iż stan techniczny przedmiotu jest mu znany i nie zgłasza do niego zastrzeżeń. 

5. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami obsługi samochodu, a także Ogólnymi Warunkami 

Ubezpieczenia oraz Ogólnymi Warunkami Najmu Samochodu Campingowego (dalej zwane: „OWN”), stanowiącymi 

załącznik nr 1 do niniejszej Umowy i będących jej integralną częścią. Najemca oświadcza, że nie ma zastrzeżeń co do 

ich brzmienia i zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z przywołanymi dokumentami. 

6. Najemca oświadcza, że zapoznał się z OWN i zobowiązuje się do uiszczenia opłat dodatkowych w 

wymienionych szczególnych przypadkach - &5 OWN 

 

§ 3 
 

Wydanie 

1. Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem opisanym wyżej: 

a) kluczyki do stacyjki, 

b) dowód rejestracyjny, 

c) oryginał polisy ubezpieczeniowej, 

d) klucze do drzwi kampera i toalety, których odbiór Najemca niniejszym kwituje. 

2. Z chwilą odbioru samochodu strony podpisują protokół zdawczo-odbiorczy, będący załącznikiem nr 2 do niniejszej 



Umowy i stanowiący jej integralną część. 

 

§ 4 
 

Czas trwania Umowy 

1. Wynajmujący oddaje Najemcy do korzystania przedmiot opisany w § 1 Umowy od dnia ___________________, 

godzina _______________________, do dnia___________________, godziny ______. 

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1, Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu przedmiotu opisanego 

w § 1. 

3. Najemca zwraca przedmiot najmu w określonym w ust. 1 terminie i nie ma możliwości przedłużenia czasu najmu bez 

zgody Wynajmującego. 

4. W przypadku, gdy Najemca nie zwróci przedmiotu najmu w umówionym terminie, zobowiązany będzie do zapłaty 

kary umownej stosownie do postanowień OWN. 

 

§ 5 
 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie przysługujące Wynajmującemu z tytułu niniejszej Umowy przy uwzględnieniu czasu jej trwania, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy wynosi _________PLN netto 

2. Wynagrodzenie jest płatne przez Najemcę w całości z góry, stosownie do postanowień OWN. 

 

§ 6 
 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagając formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony ustalają, że do rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami w związku z zawartą Umową właściwy będzie sąd 

miejsca siedziby Wynajmującego. Postanowienie to nie obowiązuje w przypadku Umów zawieranych z konsumentami. 

3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

1. Ogólne Warunki Najmu. 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy. 

   

 

______________________                                                                              ______________________ 

         Wynajmujący                                                                                                  Najemca  


