
RIMOR                            Samochody
PODHALE                   Kempingowe
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

Zawarta w dniu   ………………………………………………….    w Nowym Targu pomiędzy: 

Asenat Przemysław Rajba ul. Kolejowa 59a, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-219-85-42, 

Tel. 24H +48 603 808 955, zwanym w dalszej częs1ci Wynajmującym 

a ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

(konieczne dwa dokumenty potwierdzające toz5samos1c1 wynajmującego, a w przypadku firm aktualny 
odpis z KRS (wpis do ewidencji) oraz dokument toz5samos1ci osoby reprezentującej podmiot) 

PESEL……………………………………………………………..            NIP………………………………………………………………….

Seria i nr dowodu osobistego / paszport………………………...…………………………………………………………………..

nr prawa jazdy…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

nr telefonu ………………………………………………………..    mail ……………..…………………………………………………….

zwanym w dalszej częs1ci Najemcą. 

Przedmiot umowy

§1

1. Przedmiotem umowy jest wynajem samochodu kempingowego marki  Rimor AWF 5 Plus                      
o nr rej: KNT 86900, VIN: WF0DXXTTRDME59735   wraz z dodatkowym wyposaz5eniem, zwanym w 
dalszej częs1ci umowy Pojazdem na czas oznaczony w §2 za wynagrodzeniem okres1 lonym w §5. 

2. Wynajmujący zastrzega, iz5  wyposaz5enie do Pojazdu moz5e byc1 wynajęte wyłączanie razem z 
pojazdem. 

3. Wynajmujący przekazuje Najemcy na czas trwania najmu: dowo1 d rejestracyjny, polisę OC, AC, 
zieloną kartę oraz jeden komplet kluczyko1 w. 

Czas trwania umowy

§2

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres:

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

1. Najemca zobowiązuje się do terminowego zwrotu wynajętego pojazdu wraz z wyposaz5eniem w 
stanie nie pogorszonym. 
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2. Najemca moz5e telefonicznie bądz1  elektronicznie przedłuz5yc1 okres najmu, przy czym informacja o 
przedłuz5eniu musi zostac1 przekazana Wynajmującemu jeszcze w okresie obowiązywania umowy. 
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nie wyraz5enia zgody na przedłuz5enie okresu najmu bez 
podawania przyczyn. W takim przypadku Najemca zobowiązuje się oddac1 Pojazd w pierwotnie 
ustalonym terminie. 

3. W przypadku, kiedy Najemca opo1 z1ni zwrot Pojazdu o więcej niz5  6 godzin nie uzyskawszy wczes1niej 
zgody Wynajmującego, Wynajmujący zawiadomi Policję o kradziez5y lub przywłaszczeniu Przedmiotu 
Najmu i obciąz5y Najemcę karą umowną w wysokos1ci wpłaconej kaucji dla przedmiotu najmu za kaz5dy 
dzien1  zwłoki. Niezalez5nie od kary umownej Wynajmujący będzie mo1 gł dochodzic1 od Najemcy 
odszkodowania na zasadach ogo1 lnych przepisu kodeksu cywilnego, w przypadku gdy wysokos1c1 
poniesionej szkody będzie wyz5sza niz5  kara umowna. 

4. Miejsce odbioru i zwrotu Pojazdu przez Najemcę: ul. Podtatrzan1 ska 3, 34-400 Nowy Targ, Polska -    
o ile Strony nie ustalą inaczej. Podac1 miejsce i czas odbioru/zwrotu:

adres odbioru...………………………………………………………………………………………godzina…………….

adres zwrotu.....………………………………………………………………………………………godzina…………….

5. Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy w kaz5dym czasie ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku: 

a. Oddania przez najemcę Pojazdu osobie trzeciej do bezpłatnego uz5ytkowania lub w podnajem bez 
pisemnej zgody Wynajmującego. 

b. Uz5ywania przez Najemcę Pojazdu niezgodnie z zasadami eksploatacyjnymi włas1ciwymi dla pojazdu 
tego typu. 

c. Uz5ywania przez Najemcę Pojazdu niezgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego. 

Obowiązki i odpowiedzialność

§3

1. Wynajmujący os1wiadcza, iz5  jest włas1cicielem opisanego w §1 Pojazdu oraz wyposaz5enia i moz5e nimi
swobodnie i bez z5adnych ograniczen1  rozporządzac1. 

2. Najemca os1wiadcza, iz5  zapoznał się z wymaganiami, kwalifikacjami i uprawnieniami do kierowania 
pojazdem /zestawem pojazdo1 w/ oraz ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialnos1c1 z tytułu 
umys1lnego i nieumys1lnego ich naruszenia. 

3. Najemca przed rozpoczęciem korzystania z Pojazdu zobowiązuje się upewnic1, z5e Pojazd jest 
sprawny technicznie i jego eksploatacja nie zagraz5a bezpieczen1 stwu uz5ytkowniko1 w drogi. 

4. Najemca zobowiązany jest do uz5ywania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz prawem o 
ruchu drogowym. Koszty związane z naruszeniem prawa o ruchu drogowym obciąz5ają Najemcę. 

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialnos1ci za przewoz5ony ładunek oraz za jego zabezpieczenie, a 
takz5e ze umieszczenie ładunku przekraczającego dopuszczalną ładownos1c1. 

6. Najemca zobowiązuje się zabezpieczyc1 Pojazd przed kradziez5ą oraz przed zniszczeniem oso1 b 
trzecich, a takz5e utrzymywac1 Pojazd w czystos1ci. 

7. Najemca nie moz5e dokonywac1 z5adnych zmian, przero1 bek oraz samodzielnych napraw w 
wypoz5yczonym pojez1dzie. Jez5eli podczas uz5ytkowania dojdzie do uszkodzen1 , naprawa moz5e nastąpic1 
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w autoryzowanym serwisie ( ASO ) marki Rimor lub Ford lub wyznaczonym przez Wynajmującego na 
koszt Najemcy. 

8. Strony niniejszej umowy wspo1 lnie potwierdzają w protokole zdawczo odbiorczym, z5e stan 
techniczny Pojazdu oraz wyposaz5enia w chwili jego wydania Najemcy jest dobry i pozwala na 
swobodne uz5ywanie Pojazdu przez Najemcę. Protoko1 ł Zdawczo Odbiorczy (Zał. Nr 2) stanowi 
integralną częs1c1 niniejszej umowy. 

Procedura postępowania w przypadku kolizji lub wypadku

§4

1. W przypadku kradziez5y lub uszkodzenia Pojazdu w wyniku włamania, innego czynu zabronionego, 
lub w wyniku wypadku Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu w 
najbliz5szej placo1 wce Policji, oraz do niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym i 
postępowania według otrzymanych instrukcji. 

2. Szczego1 łowy opis procedury postępowania w przypadku kolizji lub wypadku opisuje Regulamin 
Wypoz5yczalni Wynajmującego, kto1 ry stanowi integralną częs1c1 niniejszej umowy. 

Wynagrodzenie oraz inne opłaty związane z umową

§5

1. Opłaty brutto (czynsz najmu pojazdu, czynsz najmu dodatkowego wyposaz5enia), wraz z kaucją z 
tytułu wypoz5yczenia samochodu pobierane są z go1 ry za cały okres najmu. 

2. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen1  Wynajmującego z tytułu niniejszej umowy. 

Czynsz Najmu pojazdu wynosi: ………………………zł.

Czynsz Najmu wyposaz5enia/przygotowania serwisowego wynosi: …..…………......…...zł.

Kaucja wynosi: 5000,00zł.

Razem wpłacono: ………………………zł.

3. Kaucja będzie zwracana goto1 wką lub przelewem na konto bankowe Najemcy w terminie do trzech 
dni roboczych od dnia zwrotu Pojazdu, o ile Wynajmujący nie obciąz5y najemcy kosztami wszelkich 
nalez5nos1ci i roszczen1  (Zał. Nr 3) – w tym zniszczen1  i uszkodzen1 .

4. Opłatę rezerwacyjną należy uregulować najpóźniej w terminie do 2 dni od daty dokonania 
rezerwacji przelewem na konto firmy:

ASENAT Przemysław Rajba ul. Kolejowa 59a 34-400 Nowy Targ

IBAN: PL 37 1050 1445 1000 0097 0064 4041  Kod BIC SWIFT:  INGBPLPW  ING BANK SLLĄSKI

Opłata rezerwacyjna / wynajem samochodu w terminie „od ..…do…” Imię i Nazwisko.

5. W przypadku, kiedy oplata rezerwacyjna została dokonana przed podpisaniem Umowy Najmu 
Pojazdu, Najemca zobowiązuje się przedłoz5yc1 Wynajmującemu dowo1 d uiszczenia opłaty 
rezerwacyjnej. 
6. W przypadku braku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej Umowa Najmu Przedmiotu Najmu ulega 
automatycznemu rozwiązaniu.
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Postanowienia końcowe

§6

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa, w 
szczego1 lnos1ci Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaz5nos1ci, z zastrzez5eniem 
postanowien1  §2 ust. 2. 

3. Spory pomiędzy stronami niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd włas1ciwy dla siedziby 
Wynajmującego, a w przypadku gdy Najemcą jest konsument w rozumieniu art. 221 k.c. – sąd 
włas1ciwos1ci ogo1 lnej. 

4. Integralną częs1cią umowy jest:

- REGULAMIN WYPOZO YCZALNI 

- Załącznik nr 1   -   DANE NAJEMCY ORAZ OSOL B UPOWAZO NIONYCH DO KIEROWANIA POJAZDEM,

- Załącznik nr 2   -   PROTOKOL Ł ZDAWCZO-ODBIORCZY,

- Załącznik nr 3   -   CENNIK OPŁAT,

5. Najemca os1wiadcza, z5e zapoznał się z: Regulaminem Wypoz5yczalni Asenat Przemysław Rajba, 
Ogo1 lnymi Warunkami Ubezpieczenia AC/OC oraz je akceptuje. Odbył szkolenie instruktaz5owe 
uz5ytkowania przedmiotu wynajmu.

6. Umowę sporządzono w dwo1 ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaz5dej ze Stron.

      

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

             Czytelny podpis Wynajmującego                    Czytelny podpis Najemcy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przedłużeniu umowy: Niniejsza umowa zostaje przedłuz5ona do 

dnia       …………………………………………………………...             do godz. …………… 

        

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

Czytelny podpis Wynajmującego                                      Czytelny podpis Najemcy

     

www.rimorpodhale.pl                                                                                     biuro@rimorpodhale.pl

ASENAT Przemysław Rajba                                                                              ING BANK ŚLĄSKI
ul. Kolejowa 59a                                                                                                     oddział Nowy Targ
34-400 Nowy Targ                                                    IBAN: PL 37 1050 1445 1000 0097 0064 4041
NIP:        735-219-85-42                                                                            Kod BIC SWIFT:  INGBPLPW 
REGON:   36-99-19-119
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