
UMOWA NAJMU
SAMOCHODU CAMPINGOWEGO

zawarta dnia ...................... w …...................., pomiędzy:

Firma Gregor Grzegorz Dzianott z siedzibą Os.Orła Białego 8c/10, 62-200 Gniezno, 
zwaną dalej Firma Gregor,

a

Panem/Panią…………………………………………………….zamieszkałym/ą……………
…………………ul………………………………..legitymującym/ą się dowodem osobistym

serii…… nr ……..

zwanego/zwaną dalej Użytkownikiem

(Do podpisania umowy najmu niezbędne są dwa dokumenty potwierdzające tożsamość Użytkownika. W przypadku osób prawnych z
odpis KRS oraz upoważnienie osoby reprezentującej podmiot gospodarczy)

Strony ustaliły zgodnie, co następuje:

§1
PRZEDMIOT NAJMU

Przedmiotem niniejszej umowy jest najem przez Użytkownika od Firmy Gregor w celach
turystyczno-rekreacyjnych samochodu campingowego (zwanego dalej „Pojazdem”) :

model:.................
nr rej:…................

w zamian za wynagrodzenie, na warunkach określonych poniżej.

§2
OKRES NAJMU POJAZDU

1. Firma Gregor zobowiązuje się na podstawie niniejszej Umowy do oddania Użytkownikowi w 
używanie Pojazdu określonego w §1 Umowy w okresie od dnia……………………. do 
dnia…………………..tj. na………………….dni.

2.  Strony zgodnie oświadczają, iż wydanie Pojazdu nastąpi w dniu………………………..przed siedzibą
Firmy Gregor/w innym wskazanym miejscu (określić jakie).

3. Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu użyczonego pojazdu do dnia………………….godz………….

4. Strony zgodnie potwierdzają, iż ewentualny wcześniejszy zwrot Pojazdu przez Użytkownika, przed 
terminem określonym w ust. 3 powyżej, nie wpływa na wysokość wynagrodzenia przysługującego 
Firma Gregor z tytułu najmu.

§3
KAUCJA

1. Strony ustalają, iż warunkiem wydania Pojazdu jest uiszczenie przez Użytkownika na rzecz Firmy 
Gregor kaucji w kwocie 4000 PLN tytułem zabezpieczenia ewentualnych szkód, jakie mogą powstać 
w trakcie eksploatacji Pojazdu przez Użytkownika.

2. Kaucja zostanie zwrócona Użytkownikowi w terminie 7 dni od daty zwrotu Pojazdu Firmie Gregor z 
zastrzeżeniem postanowień wskazanych poniżej.



3.  Firma Gregor pomniejszy zwracaną po czasie trwania najmu kaucję określoną w ust. 1 o 
następujące szkody:
- Szkody powstałe na rzecz Firmy Gregor na skutek nie objętych ubezpieczeniem uszkodzeń i 
braków w wyposażeniu technicznym, dodatkowym oraz w części mieszkalnej Pojazdu na podstawie 
wyceny sporządzonej przez Firma Gregor., w szczególności w przypadku uszkodzenia instalacji 
wodnej pojazdu podczas eksploatacji w temperaturach poniżej 0 stopni Celcjusza.
- Szkody powstałe na rzecz Firmy Gregor na skutek utraty dochodu spowodowanej koniecznością 
naprawy uszkodzonego przez Użytkownika Pojazdu, w przypadku, gdy naprawa taka trwać będzie 
więcej niż 1 dzień. W takim przypadku Firma Gregor pomniejszy wysokość kaucji zwracanej 
Użytkownikowi o kwotę 200 PLN za każdy dzień naprawy.
- Inne wymienione w Ogólnych warunkach wynajmu ( Załącznik nr. 1 )

4. Powyższa kaucja zostanie ponadto pomniejszona przy jej zwrocie Użytkownikowi w przypadku :
- przekroczenia przez Użytkownika w czasie trwania najmu przebiegu Pojazdu ponad uśredniony 
przebieg równy 350 km/dobę ( zgodnie z ilością pełnych dni najmu określoną w §2 ust. 1 ) – w 
wysokości 0,80 PLN netto za każdy kilometr przejechany ponad wskazany powyżej uśredniony 
przebieg Pojazdu, chyba że pojazd wynajęty był w opcji bez limitu kilometrów
-opóźnienia w zwrocie Pojazdu – w wysokości 50 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę 
opóźnienia w zwrocie liczoną od terminu zwrotu określonego w ust. 2 powyżej

§4
WYNAGRODZENIE

1. Tytułem wynagrodzenia za używanie samochodu campingowego określonego w §1 Umowy 
Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty kwoty…………………(słownie : 
……………………………………….) PLN netto powiększonej o podatek VAT w wysokości.23 %.

2. Zapłata wskazanego powyżej wynagrodzenia nastąpi gotówką/przelewem na wskazany poniżej 
rachunek bankowy :
 PKO BP 17 1020 4115 0000 9102 0072 7511

§5
ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Pojazdu wyłącznie w celach rekreacyjno-turystycznych. 
Tym samym zabronione jest użytkowanie Pojazdu w jakichkolwiek innych celach.

2. Użytkownik zobowiązuje się do nie oddawania Pojazdu w czasie trwania najmu w dalszy podnajem 
innym osobom. Ponadto Użytkownik nie może użytkować Pojazdu w następujących celach: udział w 
imprezach samochodowych, testach samochodów, transportu ładunków innych, niż niezbędne dla 
celów do jakich Pojazd został wynajęty; pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem, nawet 
jeśli nie podlegają one karze pozbawienia wolności; do innych celów, które wykraczają poza 
postanowienia umowy, a w szczególności do celów nie związanych z jazdą. Kierowanie pojazdem 
przez osobę inną niż Użytkownik wymaga pisemnej zgody Firmy Gregor.

3. Użytkownik oświadcza, że znane mu są wszelkie zasady użytkowania Pojazdu, został przeszkolony 
przez Firme Gregor w zakresie obsługi wszystkich urządzeń i zna konsekwencje ich 
nieprzestrzegania,

4. Użytkownik oświadcza, iż wiadomym mu jest, iż w Pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia 
papierosów. W przypadku naruszenia powyższego, Użytkownik obciążony zostanie kosztami 
wymiany tapicerki w całym Pojeździe.

§6
INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY

Strony niniejszym potwierdzają, iż integralną częścią zawartej pomiędzy nimi Umowy są stanowiące 
załączniki do niniejszej Umowy :

1. Ogólne warunki wynajmowania pojazdów przez Firme Gregor. ( Załącznik nr 1)

2. Instrukcja obsługi pojazdu ( Załącznik nr 2)

3. Protokół zdawczo – odbiorczy pojazdu ( Załącznik nr 3)



§7
POSTANOWIENIA RÓŻNE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy wymagają akceptacji obu Stron w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory związane z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy 
rozpatrywał będzie Sąd w Poznaniu.

4. Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

___________________  ___________________
     Użytkownik                       Firma Gregor



Ogólne warunki najmu pojazdów przez Firme Gregor

Załącznik nr 1 do umowy najmu z dnia ……………………..

   Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem Pojazdu 
określonego w umowie lub w rezerwacji pomiędzy Klientem – Użytkownikiem a wynajmującą, tj. Firma 
Gregor Dzianott Grzegorz, z siedzibą Os. Orła Białego 8c/10, 62-200 Gniezno Niniejsze warunki są 
integralną częścią umowy.

1. Wiek oraz dokumenty Użytkownika i kierowcy.

1.1. Minimalny wiek Użytkownika i kierowcy to 26 lat. Kierowca musi być w posiadaniu prawa jazdy kat. B od
minimum trzech lat.

2. Rezerwacja i odstąpienie od umowy.

2.1. Rezerwacja traktowana jest jak zamówienie Użytkownika, wiążące Firmę Gregor dopiero po
dokonaniu przez niego pełnej płatności chyba, że wpłaci on zaliczkę w wysokości 30% co najmniej na 14 dni 
przed planowanym terminem odbioru pojazdu. W takim przypadku, wpłaty uzupełniającej pełna kwotę, 
warunkującą najem należy dokonać w czasie umożliwiającym Firmie Gregor uzyskanie bankowego 
potwierdzenia wpływu tej należności przed wyznaczonym terminem odbioru pojazd. Niespełnienie tego 
warunku jest odstąpieniem od umowy, skutkującym przepadkiem zaliczki

3.  Kaucja na pokrywanie szkód.

3.1 Wpłata kaucji, w wysokości uzgodnionej w trakcie przyjmowania rezerwacji i nie mniejszej, niż 4000 PLN 
jest warunkiem najmu Pojazdu. Kaucja jest przeznaczona na pokrywanie kosztów napraw i ubytków w 
wyposażeniu Pojazdu nie objętych ubezpieczeniem oraz kosztów szkód komunikacyjnych poniżej 4000 PLN.

4. Odpowiedzialność, zasady odszkodowań.

4.1 Z wyjątkiem szkód objętych ubezpieczeniem, Użytkownik odpowiada za szkody w pojeździe i jego 
wyposażeniu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego

4.2 Niezależnie od postanowień zawartych w punktach 4.4 -4.9, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty 
Firmie Gregor kary umownej w następującej wysokości:
4 000 PLN netto, w przypadku szkody w wynajmowanym Pojeździe zawinionej przez kierującego, w wyniku 
której właścicielowi pojazdu wynajmowanego przysługiwałoby odszkodowanie z ubezpieczenia Autocasco 
nawet jeśli szkoda nie zostanie zgłoszona do ubezpieczyciela

4.3. Dla ustalenia wysokości szkody objętej ubezpieczeniem Autocasco, na życzenie Użytkownika i na jego 
koszt zostanie powołany niezależny, uprawniony rzeczoznawca.

4.4. Żadne ograniczenia w odpowiedzialności Użytkownika nie obowiązują w przypadku szkód 
przekraczających wysokość otrzymanego od Zakładu Ubezpieczeń odszkodowania. Użytkownik w takim 
przypadku zobowiązany jest do zapłaty kwoty równej różnicy netto między wartością szkody, a wysokością 
otrzymanego odszkodowania w ciągu 7 dni od daty zajęcia ostatecznego stanowiska przez Zakład 
Ubezpieczeń.

4.5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, za które zgodnie z normami zawartymi 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania. W 
szczególności (jak również w innych niżej wymienionych przypadkach) Użytkownik jest zobowiązany do 
pełnego wyrównania wysokości szkody w przypadkach, gdy Użytkownik lub też kierujący pojazdem:
a) spowodował szkodę umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa,
b) szkoda powstała podczas kierowania pojazdem przez Użytkownika lub uprawnionego kierowcę
w stanie nietrzeźwości, lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających,
substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, lub nie posiadającego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, wymagalnych 
prawem kraju zajścia wypadku ubezpieczeniowego, lub gdy Użytkownik (kierujący pojazdem) zbiegł z 
miejsca wypadku drogowego, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała, lub poniosła śmierć, powstałe w
następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe w skutek 



niewłaściwego załadowania,
c) szkody powstały w skutek kradzieży Pojazdu w przypadku, gdy : kierujący wysiadł z pojazdu, 
pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia Pojazdu, po oddaleniu 
się od Pojazdu i pozostawieniu go bez bezpośredniego nadzoru kierującego lub pasażerów, pozostawiono w
Pojeździe lub nie dokonano zabezpieczenia z należytą starannością poza Pojazdem dokumentów pojazdu 
lub kluczyka lub sterownika, służących do otwarcia lub uruchomienia Pojazdu, po opuszczeniu Pojazdu, tj. 
oddaleniu się od Pojazdu i pozostawieniu go bez bezpośredniego nadzoru kierującego lub pasażerów, nie 
dokonano zabezpieczenia Pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich 
urządzeń zabezpieczających Pojazd przed kradzieżą 

4.6. Obowiązek pełnego zwrotu wysokości poniesionej szkody ciąży na Użytkowniku w przypadku, gdy 
powstanie szkoda w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących znaków drogowych dotyczących
dopuszczalnej wysokości pojazdu przejeżdżającego pod wiaduktami drogowymi, nieprawidłowego
ładowania lub rozładowywania i niestosowania instrukcji użytkowania pojazdu, itp.

4.7. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Firmie Gregor pełnej wysokości wypłaconego przez
Zakład Ubezpieczeń odszkodowania (świadczenia), jeżeli zgodnie z art.43 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. O 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124, poz.1152) zastosuje wobec Firmie Gregor prawo 
dochodzenia zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
odszkodowania w przypadkach określonych w ust. 1,2,3 i 4 przywołanego artykułu.

4.8. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary, które powstały w związku z
użytkowaniem i wynajęciem Pojazdu, a którymi zostanie obciążona Firma Gregor

5. Procedura w przypadku wypadków i szkód

5.1. Użytkownik musi natychmiast poinformować Policję oraz Firme Gregor o wypadku, pożarze,
kradzieży lub o innych uszkodzeniach. Zgłoszenia innych osób nie będą respektowane.

5.2. Użytkownik musi natychmiast informować telefonicznie Firme Gregor o wszystkich przypadkach
szkód Pojazdu lub zniszczeń sprzętów wyposażenia i przedstawić szczegółowy raport pisemny oraz szkic do
czasu zwrotu Pojazdu.

5.3. Użytkownik musi natychmiast poinformować Firme Gregor, jeśli przewidywany koszt uszkodzeń
jest wyższy, niż jego własne ubezpieczenie lub jeśli pojazd nie jest zdolny do dalszej jazdy.

5.4. Protokół powypadkowy musi zawierać nazwiska i adresy osób biorących udział w zdarzeniu oraz 
świadków i numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w zdarzeniu oraz musi być podpisany przez obie
strony zdarzenia.

6. Ograniczenia w użytkowaniu

6.1. Przewożenie zwierząt w wynajmowanych pojeździe wymaga pisemnej zgody Firmy Gregor

6.2. Pojazd należy odpowiednio traktować i właściwie zamykać. Należy obserwować wszelkie 
nieprawidłowości związane z technicznym działaniem pojazdu. Użytkownik jest zobowiązany do regularnej 
kontroli Pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy i 
użytkowania.

7. Przekazanie oraz zwrot Pojazdu

7.1. Użytkownik zostaje szczegółowo zapoznany ze sposobem użytkowania pojazdu, w szczególności 
dopuszczalnej prędkości w czasie docierania pojazdu nowego, a dokument potwierdzający przeprowadzenie
instruktażu z Użytkownikiem, przed wydaniem Pojazdu, w miejscu odbioru jest integralną częścią umowy.

7.2. Przekazanie i zwrot pojazdu odbywa się na podstawie Protokołu Zdawczo - Odbiorczego, 
podpisywanego przez Użytkownika oraz przedstawiciela Firmy Gregor.



7.3. Użytkownik otrzymuje Pojazd z napełnionym zbiornikiem paliwa i w takim stanie go zwraca. 
Konieczność uzupełnienia paliwa w zwracanym pojeździe obciąża Użytkownika kosztami paliwa oraz usługi.

8. Pojazd zastępczy

8.1. Przy braku możliwości dostarczenia pojazdu zarezerwowanego, Firma Gregor ma prawo
dostarczenia Pojazdu o tej samej wielkości lub większego, bez dodatkowych obciążeń Użytkownika przez 
firmę Gregor a ewentualnie, zwiększony koszty eksploatacyjne większego pojazdu ponosi
Użytkownik, natomiast, akceptując mniejszy pojazd, Użytkownik otrzymuje zwrot kwoty wynikającej z
różnicy cen najmu.

9. Podróże zagraniczne

9.1. Firma Gregor akceptuje podróże wynajmowanym pojazdem do krajów europejskich z
wyłączeniem Białorusi, Rosji, Ukrainy i Mołdawii. Wyjazdy do innych krajów wymagają wcześniejszej zgody 
Firmy Gregor na piśmie. Podróże do regionów objętych lub zagrożonych wojną są zabronione.

10. Naprawy

10.1. Bez uprzedniego powiadomienia Firmy Gregor, nie objęte gwarancją producenta naprawy
Pojazdu niezbędne dla bezpieczeństwa jazdy w okresie wynajęcia, mogą być zlecane przez Użytkownika do 
równowartości kwoty 150 EURO. O poważniejszych naprawach Użytkownik musi wcześniej poinformować 
Firmę Gregor.

10.2. Gdy za szkody w pojeździe uniemożliwiające użytkowanie Pojazdu przez Użytkownika 
odpowiedzialność ponosi Firma Gregor, to przy zachowaniu postanowień p. 10.1, koszty napraw zostaną 
zwrócone Użytkownikowi przez Firme Gregor na podstawie przedłożonych rachunków oraz po okazaniu 
wymienionych części.

10.3. Firma Gregor nie zwraca Użytkownikowi żadnych kosztów przerwy w podróży spowodowanej
awarią pojazdu z wyjątkiem koszów, o których mowa w p. 10.1

Data ……………….. Czytelny podpis Użytkownika …………………………………………......


