
UMOWA NAJMU POJAZDU TYPU KAMPER

zawarta w dniu …………………….... roku w Piasecznie pomiędzy:
 
Sławomirem Sobczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
„Drewmet Sławomir Sobczyk” z siedzibą w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 55, 05-500 Piaseczno,
NIP 123 003 16 31 
tel.: 516 057 422 lub 502 167 163 
e-mail: wynajem@kampery.drewmet.trans.pl

zwanym w dalszej części umowy „WYNAJMUJĄCYM" 

a 

Imię i Nazwisko/Nazwa …………………………….……………………… 
zamieszkałą (-ym)/z siedzibą ………………………………………………..…………, 
legitymująca (-ym) się dowodem osobistym/ paszportem seria i nr ……….….. oraz
prawem jazdy seria i numer oraz data wydania ………………………………….,
PESEL nr ………......…., NIP ………………….* 
tel.: …...….…..…..…..…..…..…..…..……….…….
e-mail: ….….….……….….….…..….….….….…...
zwaną (-ym) w dalszej części umowy „NAJEMCĄ”

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1 Przedmiotem niniejszej umowy jest oddanie NAJEMCY do używania samochodu specjalnego
kempingowego typu Kamper marki ……………..., rok produkcji ………….., 
z silnikiem diesla/benzynowym* o pojemności skokowej …..…, VIN nr ………………………,
o numerze rejestracyjnym ……...…, w dalszej części umowy zwanego „POJAZDEM”, 
wraz  z  wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole  zdawczo-odbiorczym,  na  czas
oznaczony i za wynagrodzeniem. 

2 Wydanie i odbiór POJAZDU nastąpi w oparciu o sporządzony przez strony pisemny protokół
zdawczo-odbiorczy,  według wzoru  dostarczonego  przez  WYNAJMUJĄCEGO. W protokole
zdawczo-odbiorczym strony opiszą stan oraz przebieg* POJAZDU w chwili wydania go 
NAJEMCY oraz w chwili zwrotu POJAZDU przez WYNAJMUJĄCEGO. 
Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę ustalenia stanu oraz przebiegu* POJAZDU w
chwili jego zwrotu, w odniesieniu do stanu i przebiegu* POJAZDU w chwili jego wydania. 

3 POJAZD zostaje udostępniony NAJEMCY do używania z przeznaczeniem do wykonywania
przejazdów rekreacyjno - turystycznych. 

4 Wydanie oraz zwrot POJAZDU następują w miejscu wskazanym przez WYNAJMUJĄCEGO. 
5 Podstawą ustalenia warunków najmu, w tym w szczególności czasu jego trwania oraz 
6 wynagrodzenia należnego WYNAJMUJĄCEMU, jest elektroniczna rezerwacja POJAZDU 

(patrz procedura wynajmu na stronie internetowej WYNAJMUJĄCEGO).

§ 2
OŚWIADCZENIE STRON

1 WYNAJMUJĄCY oświadcza, że jest właścicielem POJAZDU będącego przedmiotem 
niniejszej Umowy. Oświadcza on nadto, iż POJAZD nadaje się do użytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem, w szczególności jest w należytym stanie technicznym, posiada aktualne polisy:
OC, AC, Assistance  (których warunki określają  Ogólne Warunki Ubezpieczenia - „OWU”),
oraz, że posiada ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu. 
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2 NAJEMCA oświadcza, iż ukończył 26 rok życia, posiada prawo jazdy kategorii B od co 
najmniej 2 lat, oraz, że posiada wymagane uprawnienia do kierowania POJAZDEM określone
w OWU. Do podpisania Umowy niezbędne są dwa dokumenty NAJEMCY (ze zdjęciem) 
potwierdzające jego tożsamość oraz uprawnienia do kierowania POJAZDEM (a w przypadku
osób prawnych - odpis z KRS oraz dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji 
danego podmiotu). 

3 NAJEMCA oświadcza, iż POJAZDEM kierował będzie osobiście lub powierzy kierowanie nim
wyłącznie osobie, która posiada uprawnienia wskazane w ust. 2, oraz przyjmuje za powyższe
pełną odpowiedzialność. 

4 NAJEMCA oświadcza, iż zapoznał się z OWU oraz zobowiązuje się do bezwzględnego
przestrzegania ich postanowień. W przypadku naruszenia zasad OWU, NAJEMCA ponosi pełną
odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu, a w szczególności zaś w 
przypadku, gdy odmowa lub pomniejszenie należnego uznanego przez ubezpieczyciela 
odszkodowania wynika naruszenia tychże zasad. 

5 W razie powstania szkody (uszkodzenia, kradzieży lub utraty POJAZDU) z winy NAJEMCY
lub osoby której udostępnił on POJAZD, WYNAJMUJĄCY będzie uprawniony do 
dochodzenia bezpośrednio od NAJEMCY jej naprawienia w pełnej wysokości.

6 NAJEMCA oświadcza iż zapoznał się z REGULAMINEM najmu oraz zobowiązuje się do 
przestrzegania jego postanowień.  

7 NAJEMCA oświadcza, że został pouczony o sposobie eksploatacji POJAZDU, i zobowiązuje
się do bezwzględnego przestrzegania tychże zasad. 

§ 3
CZAS TRWANIA UMOWY 

1 WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się na podstawie niniejszej Umowy do udostępnienia 
NAJEMCY POJAZDU na czas oznaczony: 

- od dnia……………..………..………………., od godz. ..…………..……... 
- do dnia……….………………………….….....do godz. ….……………….… 

2 Czas trwania najmu może być przedłużony jedynie za uprzednią, wyrażoną w formie 
dokumentowej zgodą WYNAJMUJĄCEGO. Zgoda wynajmującego może być wyrażona 
również telefonicznie, po potwierdzeniu w formie wiadomości SMS. 

3 Po upływie czasu najmu określonego w ust. 1, NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie 
zwrócić WYNAJMUJĄCEMU POJAZD.

4 W przypadku zwrotu POJAZDU WYNAJMUJĄCEMU po terminie, NAJEMCA zobowiązany
jest do zapłaty na rzecz  WYNAJMUJĄCEMU  kary umownej w wysokości 50,00 zł netto za
każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, przy czym w razie opóźnienia przekraczającego trzy 
godziny, kara umowna należna jest w wysokości dwukrotności dobowego wynagrodzenia za 
najem POJAZDU. 

5 W razie opóźnienia w zwrocie POJAZDU dłuższego niż 6 godzin przy jednoczesnym braku
kontaktu z NAJEMCĄ ze strony WYNAJMUJĄCEGO, WYNAJMUJĄCY poinformuje 
właściwe organy władzy publicznej o podejrzeniu kradzieży, co może skutkować dalszymi 
konsekwencjami prawnymi i finansowymi po stronie NAJEMCY. 

§ 4
WYNAGRODZENIE WYNAJMUJĄCEGO ORAZ INNE OPŁATY 

1 Łączne wynagrodzenie przysługujące WYNAJMUJĄCEMU z tytułu niniejszej Umowy 
(przy uwzględnieniu czasu jej trwania, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy) (powiększone o
opłatę serwisową w kwocie ….… oraz opłatę za opcje dodatkowe* w kwocie ...….) 
wynosi ………. zł brutto.
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2 Na opłatę serwisową składają się: opłata za szkolenie z obsługi i użytkowania POJAZDU, 
koszt sprzątania POJAZDU oraz uzupełnienia środków czystości oraz koszt wymiany butli 
gazowych; Na opłatę za opcje dodatkowe składają się ……………..

3 Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest płatne przez NAJEMCĘ w następujący sposób: 
a zaliczka w wysokości 30% wynagrodzenia brutto (bez kaucji), płatna w terminie 24 godzin od

daty rezerwacji POJAZDU; Wpłata zaliczki jest równoznaczna z zawarciem umowy najmu
POJAZDU; WYNAJMUJĄCY potwierdza otrzymanie zaliczki poprzez wystawienie faktury
zaliczkowej. 

b pozostała część umówionego wynagrodzenia WYNAJMUJĄCEGO brutto,  pomniejszona o
wpłaconą zaliczkę  - płatne najpóźniej na 7 dni przed terminem wydania POJAZDU 
(bez kaucji).

4 NAJEMCA dokonuje płatności:
a Na rachunek bankowy WYNAJMUJĄCEGO: 

Credit Agricol Bank Polska nr: 82 1940 1076 3161 0810 0000 0000, 
z dopiskiem: „wynajem kampera od dnia …...…” - lub - 

b gotówką w siedzibie WYNAJMUJĄCEGO.
5 Każdorazowo datą zapłaty przy płatności bezgotówkowej jest datą wpływu środków na konto

WYNAJMUJĄCEGO. 
6 Strony zgodnie przyjmują, iż brak wpływu środków na w/w numer rachunku bankowego 

WYNAJMUJĄCEGO lub brak wpłaty gotówkowej w terminie, o którym mowa w ust. 3 lit. b,
oznacza rezygnację przez NAJEMCĘ z wynajęcia  POJAZDU; W takim wypadku wpłacona
przez  NAJEMCĘ zaliczka  nie  podlega  zwrotowi,  a  Umowa ulega  rozwiązaniu  z  upływem
przedmiotowego terminu zapłaty.  

7 W razie zwrotu POJAZDU przed terminem, WYNAJMUJĄCY nie jest zobowiązany do zwrotu
wynagrodzenia za pozostały czas najmu.

8 NAJEMCA wypłaca WYNAJMUJĄCEMU kwotę 5 000,00 zł tytułem kaucji na zabezpieczenie
roszczeń i należności przysługujących WYNAJMUJĄCEMU z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, której otrzymanie WYNAJMUJĄCY niniejszym 
potwierdza. 

9 Kaucja podlega zwrotowi na rzecz NAJEMCY w kwocie nominalnej w terminie 7 dnia od dnia
zwrotu POJAZDU, na rachunek bankowy NAJEMCY lub w gotówce, o ile nie zachodzą 
okoliczności uzasadniające zatrzymanie kaucji w całości lub części. 

10 W razie stwierdzenia przez WYNAJMUJĄCEGO istnienia jego roszczeń w stosunku do 
NAJEMCY, zwrot kaucji nastąpi nie wcześniej niż po wykonaniu oceny zakresu i przedmiotu
tych roszczeń oraz ich wyceny. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do sprawnego i rzetelnego
dokonania oceny i wyceny oraz do przedłożenia na żądanie NAJEMCY dokumentacji 
stanowiącej jej podstawę. WYNAJMUJĄCY zatrzyma kaucję w całości w przypadku kradzieży
POJAZDU, wystąpienia jego szkody całkowitej lub w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 6.

11 Jeżeli wysokość kaucji nie wystarcza na pokrycie powstałej szkody, NAJEMCA jest 
zobowiązany do zapłaty różnicy według zasad odpowiedzialności określonych w § 7 umowy
oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

12 Wszelkie należności służące WYNAJMUJĄCEMU względem NAJEMCY stwierdzone przed
upływem terminu zwrotu kaucji będą rozliczane bezpośrednio z niej.

13 NAJEMCA wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez wymogu złożenia podpisu 
WYNAJMUJĄCEGO.

§ 5
OBOWIĄZKI NAJEMCY 

1 NAJEMCA jest zobowiązany do korzystania z POJAZDU zgodnie z jego przeznaczeniem, z 
zachowaniem zasad jego prawidłowej eksploatacji, a także do przestrzegania REGULAMINU
oraz wszelkich instrukcji i wskazówek dotyczących użytkowania, jak również przewidzianych
w OWU procedur postępowania na wypadek powstania szkody. 
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2 NAJEMCA zobowiązany jest  do dbania o POJAZD tak, aby zapobiec jego przypadkowemu
uszkodzeniu lub przypadkowej utracie, a także zużyciu przekraczającemu rezultat normalnego
użytkowania zgodnego z przeznaczeniem POJAZDU. W szczególności, NAJEMCA 
zobowiązany jest  do regularnej  kontroli  stanu technicznego POJAZDU oraz bezwzględnego
przestrzegania zakazów: palenia tytoniu w całym pojeździe oraz przewożenia w nim zwierząt. 

3 NAJEMCA może użytkować POJAZD jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej chyba,
że WYNAJMUJĄCY udzieli w formie dokumentowej uprzedniej zgody na używanie pojazdu
także poza granicami Polski. 

4 NAJEMCY nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian lub przeróbek POJAZDU lub jego  
wyposażenia. 

5 POJAZD winien być zwrócony w stanie niepogorszonym, poza zużyciem wynikającym z 
normalnej  eksploatacji  zgodnie  z  przeznaczeniem  POJAZDU.  Nadto,  POJAZD  winien  być
przed zwrotem umyty i sprzątnięty (zarówno na zewnątrz, jak i w jego wnętrzu). 
W przypadku zwrotu POJAZDU nieposprzątanego i/lub nieumytego, WYNAJMUJĄCY będzie
uprawniony do obciążenia NAJEMCY kosztami sprzątania i mycia, według obowiązującego u 
WYNAJMUJĄCEGO cennika. 

6 POJAZD  winien  zostać  zwrócony  WYNAJMUJĄCEMU  z  pełnym  zbiornikiem  paliwa;
WYNAJMUJĄCY będzie uprawniony do obciążenia NAJEMCĘ kosztami uzupełnienia paliwa
do pełnego stanu. 

7 Obowiązki NAJEMCY w razie uszkodzenia POJAZDU, udziału w wypadku lub kolizji 
drogowej lub w razie  wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z ruchem POJAZDU,
szczegółowo określa § 6 Umowy. 

8 NAJEMCA, w czasie trwania Umowy niniejszej, zobowiązany jest posiadać przy sobie komplet
dokumentów POJAZDU oraz komplet kluczy do niego, a także zapewnić ich właściwe 
zabezpieczenie przed zniszczeniem, kradzieżą lub zagubieniem. 

9 NAJEMCA odpowiedzialny jest za wszelkie opłaty i należności, zarówno względem podmio-
tów publicznych, jaki prywatnych, krajowych i zagranicznych, jakie będą dochodzone w 
związku z korzystaniem z POJAZDU przez NAJEMCĘ chyba, że WYNAJMUJĄCY wykaże,
iż są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi; 
W szczególności dotyczy to mandatów i kar z tytułu naruszenia zasad ruchu drogowego i zasad
parkowania oraz opłat za korzystanie z parkingów płatnych, opłaty za autostrady i winiety, itp.. 

10 NAJEMCY nie wolno korzystać z POJAZDU w sposób odmienny od określonego w § 1 ust. 3,
jak również nie wolno obciążać POJAZDU jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzeci, 
w szczególności zaś prawem podnajmu lub użyczenia.

11 NAJEMCY nie wolno przewozić zwierząt w samochodzie WYNAJMUJĄCEGO.

§ 6
OBOWIĄZKI NAJEMCY NA WYPADEK ZDARZENIA SZKODOWEGO W ZWIĄZKU 

Z RUCHEM POJAZDU 
1 W razie uszkodzenia POJAZDU w wyniku kolizji drogowej lub wypadku drogowego albo w

wyniku innego zdarzenia,  NAJEMCA zobowiązany jest  do niezwłocznego powiadomienia o
tym fakcie WYNAJMUJĄCEGO, a także do postępowania zgodnego z warunkami 
przewidzianymi w OWU,  poleceniami WYNAJMUJĄCEGO, ubezpieczyciela oraz stosowań
się poleceń uprawnionych organów władzy publicznej; Nadto NAJEMCA zobowiązany jest do 
zabezpieczenia POJAZDU w sposób minimalizujący możliwość powiększenia rozmiaru szkody
lub wystąpienia szkody nowej.

2 W przypadku uczestnictwa POJAZDU w kolizji lub wypadku drogowym, NAJEMCA
zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Policji/wezwania Policji na miejsce 
zdarzenia. 
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3 NAJEMCY nie będzie dokonywał jakichkolwiek napraw POJAZDU bez uzyskania uprzedniej,
wyraźnej zgody WYNAJMUJĄCEGO, i po ustaleniu z nim zakresu, sposobu, miejsca naprawy
oraz prognozowanego jej kosztu; Jeżeli uszkodzenia POJAZDU nie wpływają na 
bezpieczeństwo jazdy i nie skutkują ryzykiem dalszego pogorszenia jego stanu technicznego,
NAJEMCA może kontynuować jazdę POJAZDEM, za uprzednią zgodą WYNAJMUJĄCEGO.

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 

1 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek  nienależytego
wykonania jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, wyrządzone 
WYNAJMUJĄCEMU zarówno przez NAJEMCĘ, jak i przez pozostałych uczestników 
podróży, a także przez inne osoby, którym w trakcie trwania umowy NAJEMCA udostępnił
POJAZD; Powyższe nie jest zależne od tego, czy szkoda zostanie wyrządzona z przyczyn 
leżących po stronie NAJEMCY czy też po stronie w/w osób trzecich.

2 Odpowiedzialność  NAJEMCY dotyczy wszelkich  szkód powstałych w czasie  dysponowania
POJAZDEM, choćby ich wykrycie lub ujawnienie nastąpiło po zwrocie POJAZDU; Powyższe
dotyczy w szczególności zatajenia przez NAJEMCĘ faktu wystąpienia szkody i/lub 
okoliczności jej powstania. 

3 NAJEMCA ponosi odpowiedzialność nie tylko za własne działania lub zaniechania, ale także za
działania lub zaniechania osób, przy pomocy których wykonuje umowę najmu 
(w szczególności którym powierzył POJAZD do kierowania lub którym udostępnił go), 
jak za własne.  

4 NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w
związku z użytkowaniem POJAZDU, chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność
NAJEMCY. 

5 NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek naruszenia w trakcie
korzystania z POJAZDU regulacji prawnych z zakresu ruchu drogowego, jakie obowiązują w
miejscu korzystania z POJAZDU. NAJEMCA przyjmuje na siebie nadto pełną 
odpowiedzialność za wszelkie szkody i następstwa powstałe wskutek kierowania POJAZDEM
przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających. 

6 Ubezpieczeniem OC/AC objęte są szkody komunikacyjne (zdarzenia powstałe w wyniku ruchu  
drogowego), kradzieżowe oraz inne (zgodnie z OWU) o wartości powyżej 5 000,00   z  ł netto   
(w przeliczeniu na dzień zdania samochodu). W przypadku konieczności skorzystania z 
ubezpieczenia OC lub AC udział własny NAJEMCY wynosi 5 000,00   z  ł netto za każde ryzyko  
z osobna (  OC   i   AC  ). Za wszelkie powstałe szkody o wartości poniżej 5 000,00   z  ł netto   
odpowiada NAJEMCA chyba, że ich sprawcą będzie osoba trzecia, kt  ó  ra przyznaje się do   
spowodowania szkody, i która posiada ważną polisę ubezpieczeniową obejmującą daną szkodę
lub pokryje szkodę z własnych środków. W takiej sytuacji Najemca jest zobowiązany jest do
dostarczenia wszelkich dokument  ó  w i informacji niezbędnych do uzyskania odszkodowania od  
osoby trzeciej. 

§ 8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1 WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w każdym czasie na 
wypadek, gdyby będący przedmiotem Umowy POJAZD uległ wcześniejszemu wypadkowi, 
innemu uszkodzeniu, kradzieży, albo też jeśli wystąpią inne ważne, niemożliwe do 
przewidzenia okoliczności i zdarzenia, które wyłączają możliwości  udostępnienia POJAZDU
NAJEMCY w zaplanowanym czasie. W takim wypadku WYNAJMUJĄCY zwróci NAJEMCY
zaliczkę, kaucję oraz inne otrzymane wpłaty, przy czym NAJEMCY nie będzie miał z tego 
tytułu żądanych dalszych roszczeń w stosunku do WYNAJMUJĄCEGO, w szczególności 
roszczeń odszkodowawczych. 
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2 W przypadku, gdy NAJEMCA odstąpi od Umowy Najmu po wpłacie częściowej kwoty 
wynagrodzenia  lub  po  wpłacie  pełnej  kwoty  wynagrodzenia  Najmu,  WYNAJMUJĄCEMU
przysługuje prawo do zatrzymania : 
- 50% wpłaconej kwoty, w przypadku odstąpienia od umowy w okresie dłuższym niż 30 dni od
daty rozpoczęcia okresu Najmu, 
- 100% wpłaconej kwoty, w przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 30 dni od
daty rozpoczęcia okresu Najmu.

3 NAJEMCA w przypadku odstąpienia od umowy przez WYNAJMUJĄCEGO, niezależnie od
daty rozpoczęcia okresu najmu, ma prawo do 100% zwrotu wpłaconej kwoty wynagrodzenia,
wyłącznie gdy Przedmiot Najmu zostanie wynajęty na ten sam okres czasu innemu najemcy.
NAJEMCA oświadcza, że nie będzie dochodził z tego tytułu żadnego odszkodowania od 
WYNAJMUJĄCEGO. 

4 Odstąpienie od Umowy Najmu przez NAJEMCĘ dostarczone będzie WYNAJMUJĄCEMU w 
formie pisemnej. Za datę odstąpienia przyjmuje się  datę otrzymania stosownego pisma przez
WYNAJMUJĄCEGO.

§ 9
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1 „Drewmet” Sławomir Sobczyk jako administrator danych osobowych zbieranych w związku z
zawarciem i realizacją umowy najmu, informuje, że zebrane dane osobowe zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/  WE  tzw.
RODO  będą  przetwarzane  w  celach  związanych  z  działalnością  najmu  prowadzoną  przez
„Drewmet” Sławomir Sobczyk tj. zawarciem umowy najmu, a w razie odstąpienia i po jej 
zakończeniu  od  umowy najmu  –  w celach  archiwalnych,  rozliczeniowych,  w celu  ochrony
swych praw i dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także w celach przewidzianych w 
przepisach powszechnie obowiązującego prawa.   

2 NAJEMCA wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych wszelkim organom i
podmiotom krajowym i zagranicznym, w zakresie niezbędnym w sprawach dotyczących rosz-
czeń związanych z użytkowaniem POJAZDU przez NAJEMCĘ oraz opłat, o których mowa w 
§5 ust. 9. 

3 NAJEMCA niniejszym potwierdza, iż otrzymał do WYNAJMUJĄCEGO pisemną informację w
zakresie zasad oraz praw i obowiązków w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. 

§ 10. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1 W trakcie pozostawania POJAZDU w posiadaniu NAJEMCY, wszelkie informacje istotne 
przekazywane będą WYNAJMUJĄCEMU za pomocą wiadomości SMS,  na wyżej wskazany
numer telefonu komórkowego. 

2 WYNAJMUJĄCY wyraża/nie wyraża zgody* na używanie POJAZDU przez NAJEMCĘ poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3 WYNAJMUJĄCY wyraża/nie  wyraża zgody * na używanie pojazdu przez NAJEMCĘ poza
granicami Unii Europejskiej.

4 Wjazd POJAZDEM na terytorium państw Europy Wschodniej (np.: UKRAINA, ROSJA, 
BIAŁORUŚ) jest bezwzględnie zakazany. Zabronione jest również podróżowanie po terenach
objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami lub obszarach dotkniętych 
klęskami żywiołowymi. 
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5 Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania się o wszelkich zmianach
w zakresie przekazanych sobie danych adresowych. W razie niepoinformowania kontrahenta o
zmianach w tym zakresie, wszelka korespondencja kierowana na ostatni wskazany adres lub
inne dane kontaktowe Strony będzie uważana za skutecznie doręczoną.

6 Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy najmu będą rozstrzygane w pierwszym
względzie polubownie, a w razie braku porozumienia - przez sąd właściwy miejscowo dla 
WYNAJMUJĄCEGO. 

7 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

   WYNAJMUJĄCY                                                                                               NAJEMCA
…….….….……..……..                                                                                   ….....………..….…..…

Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Protokół zdawczo-odbiorczy,
Załącznik Nr 2 - OWU,
Załącznik Nr 3 - Regulamin

*- niepotrzebne skreślić 
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