UMOWA NAJMU
Zawarta w dniu………………………………….. w Częstochowie pomiędzy:
Sylwią Pietraszko, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą New Concept Sylwia
Pietraszko, ul. Białostocka 77, 42-202 Częstochowa, posiadającą NIP: 9491790564, e-mail:
kontakt@campervibe.pl zwaną dalej Wynajmującym
*a ……………………………………………………………………………………………………………………….………………..
(imię i nazwisko), PESEL: …………………………., Adres:………………………………. Tel. / mail: ……………..
…………………………………….., seria i numer dowodu osobistego / paszport …………………………………
…………………………………………………………
(w przypadku osób fizycznych*1)
*a
……………………………………………………………………………………………………………………….……………….......
(imię i nazwisko), PESEL: …………………………., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod
firmą ……………………………………………… / reprezentującym Spółkę pod firmą…………………………….
…………………………………………………….. (*niewłaściwe skreślić) NIP: ………………………….. KRS:……….
……………………………………(*o ile dotyczy), adres:………………………………. Tel. / mail: ………………….
…………………………………….., seria i numer dowodu osobistego / paszport ………………………………….
…………………………………………………………
(w przypadku przedsiębiorców*)
Zwanym/ą w dalszej części Najemcą.

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest wynajem samochodu kempingowego Roller Team Kronos 284TL
o numerze rejestracyjnym …….............. / Roller Team Kronos 295M o numerze
rejestracyjnym ……………………. (*niewłaściwe skreślić), dalej zwanego „Pojazdem”.
2. Najemca będzie wyłącznym kierowcą Pojazdu w okresie trwania umowy / oprócz Najemcy,
w czasie trwania umowy Pojazdem kierować będzie również (*niewłaściwe skreślić):
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(*wszystkie dane w zakresie tożsamym do danych Najemcy).
3. Wraz z Pojazdem, Wynajmujący oddaje Najemcy w wynajem wyposażenie dodatkowe
Pojazdu, szczegółowo wymienione w Protokole zdawczo – odbiorczym, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wyposażenie dodatkowe stanowi integralną część
Pojazdu.
4. Pojazd, obok wyposażenia dodatkowego posiada także zamontowany lokalizator GPS,
umożliwiający ustalenie położenia Pojazdu, wraz z możliwością zdalnej blokady jego
zapłonu przez Wynajmującego, który na potrzeby niniejszej umowy winien być traktowany
jako element wyposażenia dodatkowego Pojazdu.
Czas trwania umowy
§2
1. Umowa zostaje zawarta na okres:
•

od dnia ………………………………od godziny ………………………..

•

do dnia …………………………….. do godziny………………………….
Miejscem zwrotu Pojazdu jest miejsce jego wydania / ………………………….. (*inne, jeżeli
dotyczy).

2. Pojazd zostaje wydany Najemcy w oparciu o Protokół zdawczo – odbiorczy.
Wynajmujący wydaje Najemcy Pojazd w pełni sprawny, umyty, ze stanem paliwa
wynikającym z Protokołu zdawczo - odbiorczego. Najemca zobowiązuje się do
terminowego zwrotu wynajętego Pojazdu wraz z wyposażeniem w stanie
niepogorszonym. Szczegółowe zasady dotyczące stanu pojazdu w chwili zwrotu określa
Regulamin, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Przedłużenie okresu Najmu jest możliwe wyłącznie za zgodą Wynajmującego, której
Wynajmujący może odmówić bez podania przyczyny. W każdym przypadku dla
ważności przedłużenia okresu najmu, koniecznym jest potwierdzenie tego przedłużenia
przez Wynajmującego za pośrednictwem wiadomości e-mail / sms / komunikatora, w
którym to potwierdzeniu Wynajmujący wskaże nową datę i godzinę zwrotu Pojazdu
przez Najemcę. Wynajmujący może uzależnić zgodę na przedłużenie okresu najmu
Pojazdu od uiszczenia przez Najemcę z góry opłaty za okres przedłużenia. Prośba
Najemcy o przedłużenie umowy powinna zostać przekazana Wynajmującemu w okresie
trwania pierwotnej umowy najmu.
4. W razie opóźnienie w zwrocie Pojazdu w stosunku do terminu, na jaki umowa została
zawarta (lub na jaki za zgodą Wynajmującego została przedłużona), Wynajmujący
podejmie próbę kontaktu z Najemcą w celu uzyskania od Najemcy wyjaśnień. W razie
braku kontaktu z Najemcą lub opóźnienia w zwrocie o więcej niż 1 godzinę,
Wynajmujący będzie uprawniony do naliczenia kar umownych, wskazanych w
Regulaminie. Kary umowne mogą zostać potrącone z kaucji wpłaconej przez Najemcę.
Wynajmujący będzie miał prawo dochodzić od Najemcy odszkodowania w wysokości

przenoszącej wartość kar umownych, do pełnej wysokości szkody (szkoda rzeczywista
oraz utracone korzyści). Możliwość żądania kar umownych i odszkodowania nie
wyłącza możliwości zawiadomienia organów ścigania przez Wynajmującego, a także
zdalnej blokady zapłonu Pojazdu.
5. W przypadku zwłoki w zwrocie Pojazdu, której następstwem będą roszczenia osób
trzecich względem Wynajmującego (np. wynikające z konieczności odwołania uprzednio
zarezerwowanego przez osobę trzecią najmu), Najemca zobowiązany będzie do
zwolnienia Wynajmującego z odpowiedzialności i pokrycia ewentualnych,
uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, jakie Wynajmujący poniósł w związku z
koniecznością odparcia takich roszczeń. Wynajmujący niezwłocznie zawiadomi
Najemcę o sporze i umożliwi mu – w takim zakresie, w jakim obowiązujące prawo to
umożliwi – wzięcie w nim udziału.

1.

2.

3.
4.

Wypowiedzenie umowy
§3
Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku powzięcia wiedzy o:
a) oddaniu przez Najemcę Pojazdu osobie trzeciej do używania lub podnajmu bez
pisemnej zgody Wynajmującego;
b) użytkowaniu Pojazdu przez Najemcę, lub osoby za które Najemca ponosi
odpowiedzialność, w sposób niezgodny z zasadami prawidłowej eksploatacji
Pojazdu, w tym - użytkowania Pojazdu w terenie poza utwardzonymi drogami,
użytkowania Pojazdu w wyścigach lub podejmowania prób wprowadzania Pojazdu
w poślizg (drift).
c) popełnienia przez Najemcę lub osoby, za które Najemca ponosi odpowiedzialność,
przestępstwa w ruchu drogowym lub też uzasadnionego podejrzenia popełnienia
takiego przestępstwa, pochodzącego od uprawnionych służb.
Wynajmujący po powzięciu wiedzy o zaistnieniu okoliczności uprawniających do
wypowiedzenia umowy, wezwie Najemcę do niezwłocznego zaprzestania naruszania
umowy, zaś w przypadku braku skutków takiego wezwania, wypowie umowę w trybie
natychmiastowym za pośrednictwem wiadomości e-mail / sms / komunikatora.
W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, Najemca
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Pojazd Wynajmującemu w terminie i miejscu
przez niego wskazanym.
Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym przez Wynajmującego z winy
Najemcy przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, nie uprawnia Najemcy
do zwrotu jakichkolwiek kwot z tytułu najmu, za wyjątkiem rozliczenia kaucji zgodnie z
umową.

Wynagrodzenie i opłata rezerwacyjna
§4
1. Czynsz najmu Pojazdu za okres trwania umowy wynosi ……………………………………………..
2. Opłata rezerwacyjna, uiszczana przez Najemcę przed rozpoczęciem najmu zaliczana jest
na poczet czynszu najmu. Jej wysokość jest zależna od okresu najmu i podawana jest
każdorazowo przez Wynajmującego w momencie potwierdzenia dostępności Pojazdu.

3. Kaucja na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego, związanych z
umową wynosi 4000 zł.
4. Opłata serwisowa dla najmu nieprzekraczającego 7 dni wynosi 300 zł.
5. Łączna kwota do zapłaty przez Najemcę w dniu wydania Pojazdu wynosi …………………….
(czynsz najmu za okres trwania umowy + kaucja + opłata serwisowa). Od kwoty czynszu
najmu odejmuje się uiszczoną przez Najemcę przed wydaniem Pojazdu opłatę
rezerwacyjną.
6. Kaucja będzie zwracana gotówką lub przelewem na konto bankowe Najemcy w terminie
do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zwrotu Pojazdu, chyba, że zajdą podstawy do
obciążenia Najemcy kosztami naprawy ewentualnych uszkodzeń lub kosztami
sprzątania / mycia / tankowania Pojazdu, a także karami umownymi. Wszelkie
dodatkowe opłaty wynikające z umowy lub Regulaminu, stanowiącego integralną część
umowy, mogą zostać z kaucji potrącone.
7. Uiszczenie opłaty rezerwacyjnej jest warunkiem uzyskania rezerwacji Pojazdu i
zawarcia umowy. Opłatę rezerwacyjną należy uiścić na rachunek bankowy
Wynajmującego tj.: PL 90 1050 1142 1000 0090 3235 0788. W tytule przelewu
wskazując: opłata rezerwacyjna za wynajem kampera w terminie od …… do ……. W
przypadku, gdy przelew pochodzi od nadawcy innego niż Najemca, w tytule przelewu
winien również wskazywać imię i nazwisko Najemcy.
8. W momencie dokonania zapłaty opłaty rezerwacyjnej (uznania rachunku
Wynajmującego kwotą opłaty rezerwacyjnej) dochodzi do zawarcia umowy najmu
Pojazdu na warunkach w niej ustalonych, które zostaną potwierdzone za
pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku braku zapłaty opłaty rezerwacyjnej w
terminie wskazanym przez Wynajmującego Najemcy, do zawarcia umowy nie dochodzi.
9. W przypadku, gdy po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej Najemca rezygnuje z umowy
najmu, zastosowanie ma pkt VIII ust. 8 Regulaminu.
10. W przypadku, gdy po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej dojdzie do sytuacji, w której
udostępnienie Pojazdy Najemcy jest niemożliwe z uwagi na jego uszkodzenie lub
kradzież, Wynajmujący poinformuje niezwłocznie Najemcę o tym fakcie i zwróci opłatę
rezerwacyjną, oferując Najemcy rabat 10 % na inny Pojazd lub inny termin najmu wraz
z upustem 10% od cennika.

Obowiązki Najemcy
§5
1. Najemca oświadcza, że ukończył 26 rok życia i posiada kwalifikacje i umiejętności
techniczne do prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym od co najmniej 3 lat. Najemca
oświadcza również, że nie toczy się względem niego postępowanie w przedmiocie
cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, nie została także wydana decyzja
administracyjna zatrzymująca uprawnienia Najemcy lub też nie dokonano ich
zatrzymania w systemie elektronicznym, a dane wynikające z dokumentu prawa jazdy,
okazanego przy wydaniu Pojazdu są aktualne.
2. Najemca oraz osoby, za które Najemca ponosi odpowiedzialność przed wydaniem
Pojazdu przejdą szkolenie obejmujące eksploatację Pojazdu i korzystanie z jego
funkcjonalności i wyposażenia. Po przejściu szkolenia Najemca przed podpisaniem
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Protokołu zdawczo – odbiorczego upewni się, że Pojazd i jego wyposażenie są sprawne
i umożliwiają ich prawidłową eksploatację.
Najemca zobowiązuje się do użytkowania Pojazdu w sposób zgodny z zasadami
eksploatacji przedstawionymi Najemcy na szkoleniu, oraz wynikającymi z instrukcji
obsługi Pojazdu, znajdującej się na jego wyposażeniu, z którą to instrukcją Najemca
zobowiązany jest się zapoznać. Najemca zobowiązany jest także do respektowania
dopuszczalnej całkowitej masy Pojazdu, która wynosi – DMC 3,5 tony, a także
uwzględniania wysokości i rozmiarów Pojazdu podczas poruszania się nim w ruchu
lądowym. Za przewożone bagaże i rzeczy osobiste odpowiedzialność ponosi wyłącznie
Najemca.
Najemca zobowiązuje się do respektowania przepisów prawa podczas poruszania się
Pojazdem. Wszelkie kary, grzywny i opłaty dodatkowe, a także koszty ewentualnych
postępowań związanych z naruszeniami przez Najemcę zakazów lub nakazów,
obciążają Najemcę w pełnej wysokości.
OWU AC / OC i Assistance Pojazdu dostępne są na stronie internetowej Wynajmującego,
w sposób możliwy do zapoznania się z ich treścią przed dokonaniem opłaty
rezerwacyjnej. Najemca zapozna się z OWU polisy AC / OC i Assistance Pojazdu, które
zostały mu również udostępnione wraz z niniejszą umową i Regulaminem, poprzez
przesłanie ich na adres mailowy Najemcy wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy.
OWU AC / OC i Assistance stanowią ponadto załącznik nr 3 do niniejszej umowy,
przekazywany w momencie wydania Pojazdu.
Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody nieobjęte odpowiedzialnością
Ubezpieczeniową, do rzeczywistej wysokości szkody oraz w zakresie utraconych
korzyści. Najemca ma obowiązek zapoznania się z okolicznościami wyłączającymi
odpowiedzialność Ubezpieczyciela, na podstawie udostępnionych mu OWU.
Najemca nie ma prawa do dokonywania żadnych przeróbek, czy samodzielnych napraw
Pojazdu. W przypadku wystąpienia awarii Pojazdu lub jego uszkodzenia, naprawa
Pojazdu powinna odbyć się w serwisie ustalonym wspólnie z Wynajmującym, na koszt
Najemcy, chyba, że awaria była następstwem niesprawności Pojazdu, za którą
odpowiedzialność ponosi Wynajmujący.
W przypadku kradzieży Pojazdu lub jego elementów (w tym elementów wyposażenia),
a także kolizji lub wypadku, Najemca zobowiązany jest każdorazowo do powiadomienia
policji oraz niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym i przestrzegania jego
instrukcji. Za szkody wynikające z niedopełnienia tych obowiązków, odpowiedzialność
ponosi Najemca.
Najemca, ze względu na zamontowany w pojeździe lokalizator GPS, najpóźniej w czasie
wydania Pojazdu zobowiązany jest do wskazania swojej destynacji (kraju, do którego
docelowo Najemca będzie podróżował). Zmiany trasy w toku trwania umowy nie
stanowią zmiany umowy, jednakże wymagają poinformowania Wynajmującego w celu
odpowiedniego dostosowania systemu GPS Pojazdu.

Postanowienia końcowe
§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa, w
szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że z
umowy wprost wynika inaczej.
3. Spory pomiędzy stronami niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd
powszechny.
4. Integralną częścią umowy stanowią załączniki tj.:
a) Protokół zdawczo – odbiorczy;
b) Regulamin;
c) OWU AC/OC/Assistance Pojazdu
5. Najemca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia
AC/OC/ Assistance i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

………………………………….

………………………………….

Wynajmujący

Najemca

Klauzula informacyjna
w zakresie przetwarzania danych osobowych
Sylwia Pietraszko, prowadząca działalność pod firmą New Concept Sylwia Pietraszko z/s
w Częstochowie, dalej zwana Administratorem, na podstawie art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie
danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej:„RODO”) informuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sylwia Pietraszko, prowadząca
działalność pod firmą New Concept Sylwia Pietraszko z/s w Częstochowie, ul. Białostocka
77, 42-202 Częstochowa, tel: 694 445 549 mail: newconcept@interia.pl
2.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
•
•

zawarcia i realizacji umowy najmu pojazdu kampingowego – podstawą jest art.
6 ust. 1 pkt b RODO;
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wynajmującym,
przykładowo w zakresie rozliczeniowym – podstawą jest art. 6 ust. 1 pkt c
RODO;

•
•

ochrony praw Wynajmującego w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń –
podstawą jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO;
przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji
handlowych w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – w takim przypadku
podstawą jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO.

3. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych obejmuje: imię i
nazwisko, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy, nr paszportu, PESEL, informację o
posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami, dane kontaktowe, nr rachunku
bankowego, dane o lokalizacji z urządzenia GPS zamontowanego w wynajmowanym
pojeździe, numery NIP, KRS, REGON oraz adresy e-mail.
4. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom
trzecim – biurom rachunkowym współpracującym z Wynajmującym w celach
rozliczeniowych, doradcom prawnym Wynajmującego w przypadku konieczności
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, Towarzystwom
Ubezpieczeń, uprawnionym organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa
polskiego i prawa państw trzecich, w tym - lecz nie wyłącznie - organom zajmującym
się – w granicach swoich prawnych obowiązków – ściganiem czynów niedozwolonych
w ruchu drogowym.
5. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą do chwili upływu okresu
przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy najmu pojazdu, jednak nie
krócej niż przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Dane kontaktowe udostępnione w celach marketingowych będą przechowywane do
czasu wycofania zgody na ich wykorzystanie.
6. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich
sprostowania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia
danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO) w każdym przypadku zaistnienia
podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych, w opisanym powyżej zakresie, jest
dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych
osobowych uniemożliwi zawarcie umowy najmu. Dane osobowe nie będą
sprzedawane ani nie będą przetwarzane z wykorzystaniem mechanizmu profilowania.

……………………….
Podpis Najemcy

Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych o zmianach w ofercie
Wynajmującego:
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody
(*niewłaściwe skreślić)
na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, w tym informacji o
promocjach w ofercie Wynajmującego za pośrednictwem następujących kanałów
komunikacji:
Poczty elektronicznej
Poczty
Telefonu/komunikatorów
W dowolnym czasie mogę wycofać złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody ze
skutkiem przyszłym. Po wycofaniu zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w
celach marketingowych, a komunikacja marketingowa nie będzie mi przekazywana. Za
pośrednictwem poniżej wskazanych kanałów mogę również zażądać informacji o
moich danych przechowywanych przez Administratora, jak również sprostowania,
usunięcia lub zablokowania moich danych osobowych. Dalsze informacje dotyczące
przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługujących mi praw znajdują są w
klauzuli informacyjnej powyżej.

…………………….
podpis Najemcy

