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UMOWA NAJMU I WSPÓŁPRACY 

W ZAKRESIE SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

Zawarta w dniu ___________ r. w ________________ 

Pomiędzy: 

Sebastianem Dudek i Mariuszem Dudek, prowadzącym działalność gospodarczą
jako  wspólnicy  spółki  cywilnej  P.H.U  Elektrotechnika  S.C.  Sebastian  Dudek,
Mariusz Dudek, NIP: 944-224-31-87, adres: Rzozów 187, 32-052 Radziszów

działający przez _________________

zwanym dalej: „Wynajmującym”

a

_____________________________,  nr  PESEL/NIP:
_______________________

Adres e-mail: ________________________, adres zam. ___________________

zwanym dalej: „Najemcą”

O następującej treści:

§1

Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  oddanie  do  korzystania  (bez  prawa  do
pobierania  pożytków)  samochodu  kempingowego
_________________________,  nr  VIN  _______________________,  nr
rejestracyjny ______________________ („Przedmiot najmu”),  oraz określenie
zasad współpracy.

§2

Strona 1 z 3



1. Najemca oświadcza,  że zapoznał  się ze stanem Przedmiotu najmu oraz
jego  przeznaczeniem  i  właściwościami,  co  potwierdza  podpisanym
protokołem zdawczo-odbiorczym.

2. Najemca  zobowiązuje  się  zwrócić  Przedmiot  najmu  w  stanie
niepogorszonym,  co  zostanie  potwierdzone  protokołem  zdawczo-
odbiorczym.

3. Najemca zobowiązuje się korzystać z Przedmiotu najmu zgodnie z jego
przeznaczeniem i właściwościami. 

§3

1. Najemca zobowiązuje się zapłacić cenę za korzystanie z Przedmiotu najmu
w wysokości ________ zł za każdy dzień korzystania z Przedmiotu najmu.

2. W  przypadku  przekroczenia  terminu  zwrotu  Przedmiotu  najmu
(określonego poniżej),  cena za  każdą dodatkową godzinę  opóźnienia  w
zwrocie Przedmiotu najmu wynosi ______ zł, co nie uchybia dalej idącej
odpowiedzialności  Najemcy,  np.  w sytuacjach  opisanych szczegółowo w
Regulaminie. 

3. Najemca  zobowiązuje  się  zwrócić  Przedmiot  najmu  w
_________________, do dnia ________, godz. ____________.

§4

1. Wraz  z  zawarciem  niniejszej  umowy,  Wynajmujący  wydaje  Najemcy
Przedmiot najmu, łącznie z:

a. Kluczykami;
b. Dowodem rejestracyjnym;
c. Polisą ubezpieczenia OC/AC/NW/Assistance;
d. Instrukcją obsługi Przedmiotu najmu.

2. Najemca  zobowiązuje  się  współpracować  z  Wynajmującym,  w  zakresie
udostępnienia  i  korzystania  z  Przedmiotu  najmu  w ramach  działalności
gospodarczej  Wynajmującego,  z  zachowaniem  zasad  współżycia
społecznego  i  ustalonych  zwyczajów  dla  najmu  samochodów
kempingowych. 

§5

1. Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin Najmu Samochodów
Kempingowych  i  Współpracy  („Regulamin”),  stanowiący  załącznik  do
umowy.

2. Integralną  częścią  niniejszej  umowy  jest  także  protokół  zdawczo-
odbiorczy, stanowiący załącznik do umowy, podpisany na dzień wydania
oraz zdania (zwrotu) Przedmiotu najmu.

3. Najemca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i
nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 

_________________ _________________
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