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UMOWA NAJMU nr …………… SAMOCHODU KEMPINGOWEGO/PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ  

 

Niniejsza umowa najmu samochodu kempingowego/przyczepy kampingowej  (zwana dalej „Umową") została zawarta 
w dniu …………………………..  pomiędzy (określanymi dalej każdy z osobna jako „Strona" oraz łącznie jako „Strony"):  

Automobilklub Mysłowicki  z siedzibą w Mysłowicach , przy ul. Obrzeżnej Północnej 24 reprezentowany  przez: 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

zwany dalej „Wynajmującym", a 

Panem / Panią ………………………………………………………… zamieszkałym …………………………………………………… 

legitymującym/a się dowodem osobistym nr  ……………………………………………..  

wydanym przez ……………………………………………. 

oraz drugim dokumentem tożsamości: prawo jazdy nr ……………………………     

 wydanym przez ………………………. 

zwanym/ą dalej „Najemcą". 

1 Przedmiot umowy 

1.1 Wynajmujący oddaje a Najemca przyjmuje do używania samochód kempingowy/przyczepę kempingową  
marka…………………………., model ………………………………………….   nr rejestracyjny…………………………………. 

numer VIN  …………………………..  stan licznika w dniu wydania ……………………….km, zwany dalej przedmiotem najmu. 

1.2 Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczaniem i właściwościami oraz 
używać go zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji określonymi w załączniku numer 1 – Warunki Najmu, 
stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

1.3 Wynajmujący oświadcza, iż posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem najmu w zakresie określonym 
treścią niniejszej Umowy. 

1.3 Wynajmujący upoważnia Najemcę, zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i za granicą, na terenie państw 
objętych zawartą przez Wynajmującego polisą ubezpieczeniową do używania przedmiotu najmu, w okresie trwania 
Umowy Najmu.  

1.4 Strony zgodnie oświadczają, iż stan techniczny przedmiotu najmu zostanie opisany w Protokole zdawczo – 
odbiorczym, stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

1.5 Najemca oświadcza, iż zapoznał się z Warunkami Najmu stanowiącymi załącznik nr 1, a także z Ogólnymi 
Warunkami Ubezpieczenia i nie wnosi żadnych dodatkowych uwag oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
Najemca oraz inne osoby będące kierowcami, o ile takowe będą, zostaną zapoznane z zasadami obsługi przedmiotu 
najmu w dniu jego odbioru, co zostanie potwierdzone podpisaniem miarodajnego protokołu. 
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1.6 Najemca oświadcza, iż zgodnie z Warunkami Najmu  stanowiącymi załącznik numer 1 do niniejszej umowy 
kierowcą samochodu/przedmiotu najmu będzie: 

Imię i nazwisko ……………………………. 

Adres …………………………….. 

PESEL …………………………. 

Nr dowodu osobistego……………………… 

Nr prawa jazdy …………………………………. 

1.7 Najemca oraz inna osoba będą kierowcą zobowiązują się do regularnej kontroli przedmiotu najmu i upewnienia 
się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy (min. co 1000km). 

1.8 Dane kontaktowe stron: 

1.8.1 Wynajmujący:  telefony 48 32 2222 818,  +48 603 641 333,  +48 600 161 024,  email: kontakt@kipwip.pl  

1.8.2 Najemca: Imię i nazwisko ……………………………  telefon: …………………………………… email: ………………………………..      
W przypadku wyjazdu za granice Polski Najemca potwierdza, że podany powyżej telefon będzie posiadał roaming.   

2 Czas trwania Umowy, odpowiedzialność Najemcy  

2.1 Wynajmujący wynajmuje Najemcy przedmiot najmu od dnia ………………..  godzina  ……… do dnia …………..  godzina 
……………  

2.2 Po upływie terminu określonego w ust. 2.1 Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu przedmiotu najmu 
opisanego w punkcie 1.1  

2.3 Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w określonym terminie i przyjmuje do wiadomości, że nie ma 
możliwości przedłużenia umowy najmu bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego, zgodnie z Warunkami 
Najmu. 

2.4 W przypadku, gdy Najemca nie zwróci przedmiotu najmu w wyznaczonym terminie, zobowiązany będzie do zapłaty 
kary umownej w wysokości określonej w Warunkach Najmu.  

2.5 Jeżeli Najemca nie zwróci przedmiotu najmu do 5 godzin po terminie wskazanym w Umowie Najmu i nie 
skontaktuje się z Wynajmującym, spowoduje to całkowitą utratę kaucji oraz pozostałe konsekwencje opisane w 
Warunkach Najmu.  

2.6 Odpowiedzialność za szkody komunikacyjne lub zniszczenie albo uszkodzenie przedmiotu najmu opisana jest 
szczegółowo w Warunkach Najmu. 

3. Opłaty i terminy płatności  

3.1 Ustalony i zaakceptowany przez Strony czynsz najmu  wynosi  ………… PLN  netto za dobę plus VAT. Wynagrodzenie 
przysługujące Wynajmującemu z tytułu niniejszej umowy, przy uwzględnieniu czasu jej trwania,  o którym mowa w 
punkcie 2.1 umowy wynosi:  

- czynsz najmu   ………. dni,  stawka …………… PLN netto, plus VAT  23%    łącznie ………………PLN brutto 

-  pakiet serwisowy   …………………..PLN netto, plus VAT 23%       łącznie …………………PLN brutto 

- inne opłaty ustalone: …………………………………………………………….PLN netto, plus VAT  łącznie ………………….PLN brutto 

Łącznie wynagrodzenie przysługujące Wynajmującemu wynosi …………………………PLN brutto.  
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Wynagrodzenie to nie obejmuje opłat dodatkowych i kar umownych opisanych w Warunkach Najmu.  

Wynagrodzenie  jest płatne z góry, przez Najemcę w dwóch transzach: 

I transza - opłata rezerwacyjna w wysokości 30 % umówionego czynszu najmu - płatna w terminie 3 dni kalendarzowych 
od dnia zawarcia Umowy Najmu. 

II transza - opłata zasadnicza stanowiąca uzupełnienie do całkowitej kwoty wynagrodzenia - płatna nie później niż na 
21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem okresu najmu wskazanego w ust. 2.1. 

Zasady opisane w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania do wynajmu „last minute”, tj. gdy okres od dnia zawarcia 
umowy do dnia przekazania przedmiotu najmu Najemcy jest krótszy niż 21 dni – wówczas wynagrodzenie płatne jest 
w całości jednorazowo. 

3.2 Pozostałe warunki opłat i terminy opisane są w Warunkach Najmu.   

3.3 W przypadku nieuiszczenia opłaty rezerwacyjnej lub czynszu najmu w pełnej wysokości w terminach opisanych 
powyżej, oraz w Warunkach Najmu,  umowa najmu ulega automatycznie rozwiązaniu bez potrzeby składania przez 
Strony dodatkowych oświadczeń.  

3.4 Jeżeli po wpłaceniu opłaty zasadniczej Najemca nie jest zainteresowany korzystaniem z przedmiotu najmu, może 
wyrazić Wynajmującemu zgodę, w formie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Warunków Najmu 
złożonego Wynajmującemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na wynajęcie przedmiotu najmu w okresie 
pokrywającym się częściowo lub w całości z okresem trwania Umowy Najmu, osobie trzeciej. Zasady złożenia 
oświadczenia oraz rozliczenia wpłaconego czynszu opisane są szczegółowo w Warunkach Najmu.  

3.5 Opłaty należy wnosić na rachunek nr:   94 1240 4315 1111 0000 5296 3298 

4 Wydanie dokumentów  

4.1 Wynajmujący wyda Najemcy wraz z przedmiotem najmu: a) kluczyki, b) dowód rejestracyjny, c) polisę 
ubezpieczeniową OC/AC/NW, wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (dopuszcza się formę elektroniczną 
dokumentów i przesłanie na adres email) d) kluczyki od stosowanych w przedmiocie najmu zabezpieczeń. Najemca 
zobowiązany będzie potwierdzić odbiór wymienionych powyżej rzeczy w protokole zdawczo-odbiorczym przedmiotu 
najmu. 

4.3 Z chwilą odbioru samochodu będącego przedmiotem najmu, strony podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy, 
potwierdzający stan licznika samochodu, stan paliwa oraz rzeczy wydane Najemcy na podstawie wcześniejszych 
ustaleń uściślonych w protokole zdawczo-odbiorczym. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi załącznik numer 2. do 
niniejszej umowy.  

5 Załączniki  

5.1 Pozostałe zobowiązania stron i obowiązki z nich wynikające ujęte są w Warunkach Najmu  które stanowią załącznik 
numer 1 do niniejszej umowy, i jednocześnie stanowią jej integralną część.  

5.2 Protokół zdawczo-odbiorczy,  załącznik numer 2, opisywał będzie stan przekazywanego w użytkowanie przedmiotu 
najmu i będzie stanowił integralną część umowy.  

6 Postanowienia końcowe 

6.1 Najemca oświadcza i zapewnia, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy: 

6.1.1 Miał dostatecznie dużo czasu, aby zapoznać się z załącznikami oraz treścią Umowy, 

6.1.2 Uzyskał możliwość przedyskutowania z Wynajmującym wszelkich kwestii niejasnych dla niego lub budzących 
jakiekolwiek jego wątpliwości, 
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6.1.3 Znane mu są wszystkie zasady użytkowania przedmiotu najmu i zna oraz akceptuje wszystkie konsekwencje ich 
nieprzestrzegania.  

6.2 Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wszelkie 
zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.3 Rozwiązywanie Sporów 

6.3.1 Wszelkie spory lub roszczenia pomiędzy Stronami wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, bez względu 
na to czy spory te lub roszczenia wynikają z niniejszej Umowy czy z przepisów prawa (włączając w to spory o ważność 
niniejszej Umowy) będą rozpoznawane przez Sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego. 

6.3.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Na tym niniejszą Umowę zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano w dniu jak we wstępie, składając podpisy poniżej 
oraz parafując pozostałe strony Umowy. 

Najemca oświadcza:  

Zapoznałam/-em się z treścią Umowy Najmu i otrzymałam/-em Warunki Najmu,  oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.  
Do treści tych dokumentów nie wnoszę zastrzeżeń. Wszystkie zapisy Umowy i Warunków Najmu akceptuję i 
zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 

Data i czytelny podpis Wynajmującego      Data i czytelny podpis Najemcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIA I ZGODY 

Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Wynajmującego, iż:  

- administratorem moich danych osobowych przekazywanych przeze mnie w związku z zawarciem umowy najmu 
samochodu kempingowego takich jak: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu, numer i seria 
prawa jazdy, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz dane rejestrowe działalności 
gospodarczej (niezależnie od formy prawnej) a także analogiczne dane przedstawicieli i pełnomocników najemcy jest 
Wynajmujący;  

- przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem);  

- mam prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie 
moich danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych;  

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wynajęcia samochodu kempingowego;  

- moje dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z realizacją umowy najmu samochodu 
kempingowego oraz korzystaniem przeze mnie z ww. samochodu kempingowego, w tym wykonywaniem wszelkich 
czynności związanych z użytkowaniem ww. samochodu kempingowego takich jak np.: ubezpieczenie, serwis, 
dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z uszkodzeniem/zniszczeniem samochodu kempingowego, a jeśli 
dodatkowo wyrażę zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych (która to zgoda nie 



wer. 140521    Strona 5 z 6 
 

jest obligatoryjna), to będą one również przetwarzane w celach marketingowych administratora danych osobowych 
oraz innych podmiotów, którym dane te zostaną przekazane przez Wynajmującego;  

- podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. - Dz. U. z 2016 r. poz. 922), tj. wyrażenie przeze mnie zgody, a także art. 23 
ust. 1 pkt 3) ww. ustawy, tj. konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy najmu samochodu 
kempingowego.  

(Data, miejscowość, czytelny podpis) 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie, przekazywanie, udostępnianie i przetwarzanie moich danych 
osobowych: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu, numer i seria prawa jazdy, adres 
zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz dane rejestrowe działalności gospodarczej 
(niezależnie od formy prawnej) a także analogiczne dane przedstawicieli i pełnomocników najemcy jest 
Wynajmujący, dla celów realizacji umowy najmu samochodu kempingowego, jak również dla wszelkich innych celów 
związanych z korzystaniem przeze mnie z samochodu kempingowego takich jak np.: ubezpieczenie, serwis, 
dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z uszkodzeniem/zniszczeniem samochodu kempingowego. Niniejsza 
zgoda obejmuje również zgodę na udostępnienie i przekazanie ww. danych w ww. celach podmiotom realizującym 
zadania związane z wykonaniem ww. umowy najmu oraz realizującym usługi związane z korzystaniem przeze mnie z 
ww. samochodu kempingowego takich jak np. serwis.  

(data, miejscowość, czytelny podpis)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w związku z zawarciem umowny najmu 
samochodu kempingowego:  

a) do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Wynajmującego, w tym sprzedaży i marketingu 
bezpośredniego własnych jak i obcych towarów i usług, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności oraz 
w pozostałych celach statutowych  

b) gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 
do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego  

Zgoda na przetwarzanie ww. danych w celach marketingowych jest niezależna od czasu trwania umowy najmu 
samochodu kempingowego.  

(data, miejscowość, czytelny podpis) 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą pocztową, elektroniczną (m.in. o nowych ofertach, 
ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach) na podane przeze mnie numer telefonu, adres, adres 
poczty elektronicznej. Oświadczenie jest niezależne od czasu trwania umowy najmu samochodu kempingowego.  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą pocztową i elektroniczną informacji handlowych pochodzących od 
podmiotów zlecających Wynajmującemu przekazywanie takich informacji. Oświadczenie jest niezależne od czasu 
umowy najmu samochodu kempingowego.  

Wyrażam zgodę na otrzymywania informacji o promocjach i nowościach od Wynajmującego w tym także do 
otrzymywania newslettera, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego moich danych osobowych i dodatkowych danych, o których 
mowa powyżej w celach marketingowych podejmowanych przez Wynajmującego we współpracy z innymi 
podmiotami, a w szczególności takich, jak sprzedaż produktów i usług, przesyłanie informacji o nowych produktach i 
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usługach, udział w konkursach, promocjach, akcjach promocyjnych z udziałem Wynajmującego lub innych 
podmiotów, z którymi współpracuje Wynajmujący. Oświadczenie jest niezależne od czasu trwania umowny najmu 
samochodu kempingowego.  

Wyrażam zgodę na udostępnianie przez Wynajmującego do innych podmiotów moich danych osobowych w zakresie 
imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu e-mail, nr telefonu, adresu, w celu uzyskania informacji o tym, czy 
posiadam zaległości płatnicze.  

Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni Wynajmującego przy użyciu m.in. poczty, poczty elektronicznej, 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących m.in. na 
otrzymywanie informacji handlowych o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach w tym 
mailingu i newslettera. Oświadczenie jest niezależne od czasu trwania umowny najmu samochodu kempingowego.  

 

(data, miejscowość, czytelny podpis) 


