
UMOWA NAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO 

 

zawarta w dniu ………………………………………. w Bielsku-Białej, pomiędzy: 

 

1. Kamilem Sowa, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BNS-Kamil Sowa z siedzibą 

w Bielsku-Białej, ul. Górska 1a, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowanym pod numerem identyfikacji 

podatkowej NIP: 553 235 97 09., REGON: 241954916, 

 

zwanym w dalszej części Umowy „Wynajmującym”, 

 

a 

2. ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

 

zwanym w dalszej części Umowy „Najemcą”, 

zwani łącznie dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest najem samochodu campingowego marki FORD, model RIMOR……… 

o nr rejestracyjnym ………… 

2. Wydanie i odbiór samochodu następuje w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

3. Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania Przedmiotem Umowy. 

4. Najemca zobowiązany jest do korzystania z Przedmiotu Najmu zgodnie z jego przeznaczeniem 

i właściwościami oraz do używania go zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji. Warunki 

najmu zostały określone w Regulaminie Najmu, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

5. Zabrania się Najemcy oddania Pojazdu do używania lub w podnajem osobom trzecim. 

 

§ 2 

Czas trwania  

 

1. Wynajmujący zobowiązuje się do przekazania Najemcy samochodu campingowego, o którym 

mowa w § 1 ust. 1 Umowy w okresie od dnia ………………... 2022 r. w godz.:12.00-15:00 do 

dnia ………………….. 2022 r. godz.: 10:00, tj. na …… dni. 

2. Strony oświadczają, że wydanie pojazdu nastąpi w dniu …………………….. 2022 roku w godz. 

12:00-15:00 w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej 1A , a zwrot pojazdu nastąpi w dniu 

…………………………2022 roku w tym samym miejscu do godz.: 10:00. 

3. Po upływie czasu trwania Umowy, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić 

Wynajmującemu pojazd. W przypadku braku zwrotu pojazdu pomimo upływu czasu trwania 

Umowy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 250,00 zł brutto 

za każdą godzinę rozpoczętą ponad ustaloną w ust. 2 oraz pokrywa wszelkie szkody 

i ewentualne straty powstałe z tego tytułu. 

4. W przypadku barku zwrotu pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w ust. 2 i w przypadku 

braku kontaktu ze Strony Najemcy, Wynajmujący poinformuje organy ścigania o podejrzeniu 

kradzieży, co spowoduje całkowitą utratę kaucji i dalsze konsekwencje finansowe i prawne. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie i płatności 

 

1. Najemca dokonuje wstępnej rezerwacji drogą elektroniczną lub telefoniczną. 



2. Wynagrodzenie wynosi ……………… PLN brutto za każdą rozpoczętą dobę wynajmu kampera. 

Przez dobę rozumie się kolejne 24 godziny po wydaniu pojazdu Najemcy. Łączne 

wynagrodzenie z tytułu zawarcia niniejszej Umowy wynosi ……………………………PLN brutto 

(………………………………………………………………………………………………………. zł). 

3. Na zabezpieczenie roszczeń i należności przysługujących Wynajmującemu, Najemca 

zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości ……………………………. PLN (słownie: 

……………………………………………………. zł). Kaucja podlega zwrotowi do 5 dni od daty 

zwrotu pojazdu na rachunek bankowy Najemcy lub gotówką w przypadku, gdy nie zachodzą 

okoliczności uzasadniające zatrzymanie kaucji w całości lub w części.  

4. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty serwisowej w kwocie 369 PLN 

(słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć ). Opłata obejmuje płyn do wc, papier toaletowy, pełny 

zbiornik wody, pełna butla gazu, instruktaż. 

5. Wynagrodzenie łączne o którym mowa w ust. 2, opłata za serwis, o której mowa w ust. 4 oraz 

kaucja, o której mowa w ust. 3 tj. łącznie  ………………………………….. PLN 

(słownie………………………………………………….. zł ) płatne będzie w następujący sposób: 

a) I transza tytułem opłaty rezerwacyjnej – w kwocie ………………….. PLN w ciągu 2 dni 

od daty podpisania niniejszej Umowy przelewem bankowym, 

b) II transza w kwocie ……………………. PLN (………………………………………………. zł) 

wraz z kaucją przelewem bankowym lub gotówką najpóźniej przed wydaniem pojazdu z 

zastrzeżeniem, iż płatność dokonana przelewem bankowym musi być zaksięgowana na 

rachunku bankowym Wynajmującego przed wydaniem pojazdu. 

6. Wynagrodzenie oraz opłaty należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego 

o nr 65 1140 2017 0000 4202 1302 1439 lub gotówką w siedzibie firmy Wynajmującego. Tytuł 

przelewu powinien zawierać oznaczenie: wynajem kampera od ……………… do ……….……. . 

7. W przypadku braku wpłaty, o której mowa w ust. 5 umowa podlega automatycznemu 

rozwiązaniu, a ewentualna wpłacona opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. 

8. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, mandaty karne, opłaty dodatkowe 

za parkowanie w miejscach niedozwolonych lub ponad wykupiony czas parkowania, które 

zostały naliczone w czasie dysponowania przez niego pojazdem chyba, że są one następstwem 

okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wynajmujący. 

 

§ 4 

Obowiązki Najemcy 

 

1. Najemca oświadcza, że znane mu są wszelkie zasady użytkowania Pojazdu i zna konsekwencje 

ich nieprzestrzegania. Strony oświadczają, że Najemca będzie ponosił pełną odpowiedzialność 

materialną za szkody i usterki wynikające z nieprawidłowego eksploatowania samochodu. 

2. Najemca oświadcza, że kierowca samochodu posiadają kwalifikacje uprawniające do prowadzenia 

Pojazdu. Kserokopia uprawnień stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 

3. Najemca podpisując niniejszą Umowę oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Najmu oraz 

akceptuje jego warunki. 

4. Najemca zobowiązany jest zwrócić Pojazd w stanie nieuszkodzonym i czystym. W przypadku 

zwrotu Pojazdu nieposprzątanego Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia Najemcy kosztami 

sprzątania. 

5. Najemca zobowiązany jest zwrócić Pojazd wraz z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku zwrotu 

Pojazdu z niepełnym zbiornikiem paliwa, Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia Najemcy 

kosztami uzupełnienia paliwa.  

 

§ 5 

Kary umowne, odstąpienie od Umowy 

  

1. Najemca zapłaci Wynajmującemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Najemcę: 



a) w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaloną datą odbioru Pojazdu – w wysokości 

opłaty rezerwacyjnej o której mowa w § 3 ust. 5 ppkt a), 

b) w terminie od 29 dnia do 3 dnia kalendarzowego przez ustaloną datą odbioru Pojazdu 

w wysokości 100% łącznej opłaty za wynajem, o której mowa w § 3 ust. 5 Umowy, 

c) w terminie poniżej 3 dni kalendarzowych przed ustaloną datą odbioru Pojazdu – w wysokości 

100% łącznej opłaty za wynajem, o której mowa w § 3 ust. 5 Umowy. 

2. Za odstąpienie od Umowy przez Najemcę traktowane będzie również nieodebranie Pojazdu 

w ustalonym terminie, brak wpływu na rachunek bankowy opłaty za najem lub kaucji, lub odmowa 

przedłożenia niezbędnych dokumentów (np. okazanie prawa jazdy). 

3. W przypadku zarażenia wirusem COVID lub objęcia kwarantanną Najemcy wpłacona opłata 

rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, ale może być rozliczona na poczet wynajmu w innym terminie. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wynajmującego zobowiązany jest on do 

bezzwłocznego zwrotu wszystkich pobranych opłat. 

5. Jeśli w momencie zwrotu Pojazdu okaże się, że występują braki w wyposażeniu lub uszkodzenia 

Pojazdu, kwota zwracanej kaucji zostanie pomniejszona o wartość strat, które zostaną wycenione 

przez Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do pokrycia strat przekraczających wartość 

kaucji.  

6. Podstawą do wyliczenia kosztów strat powstałych w okresie wynajmu Pojazdu będzie Protokół 

zdawczo-odbiorczy Pojazdu wraz z wyceną poszczególnych części wyposażenia dokonaną przez 

Wynajmującego (dokumentacja fotograficzna/wycena serwisu Pojazdu). 

7. Najemca upoważnia Wynajmującego do potrącania kar umownych z wierzytelnościami 

wzajemnymi Najemcy. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą i w dacie powstania podstawy 

do ich naliczenia, bez konieczności odrębnego wezwania Najemcy do ich zapłaty. 

5. Obowiązek zapłaty przez Najemcę kar umownych pozostaje niezależny tak od wysokości 

poniesionej przez Wynajmującego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, w tym 

ewentualnego braku szkody. 

6. W przypadku, gdy zastrzeżone w Umowie kary umowne nie pokrywają poniesionej przez 

Wynajmującego szkody, Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych, jak 

i odszkodowania za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, dla których nie 

zostały przewidziane kary umowne, na zasadach do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 6 

Obowiązki Najemcy w przypadku kolizji/wypadku drogowego 

 

1. Jeżeli pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego lub innego 

zdarzenia, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie 

Wynajmującego, a następnie do postępowania zgodnie z poleceniami Wynajmującego. 

2. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym Najemca 

zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Policję na miejscu zdarzenia. 

3. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym, innym zdarzeniu 

wywołującym szkodę, Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu w sposób 

uniemożliwiający powiększenie rozmiaru szkody. 

4. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych napraw pojazdu bez wyraźnej, uprzedniej zgody 

Wynajmującego. 

5. Jeżeli uszkodzenie Pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie skutkuje dalszym 

pogorszeniem stanu technicznego pojazdu, Najemca za zgodą Wynajmującego, może kontynuować 

jazdę. 

 

§ 7 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej 

„RODO”), przekazanych BNS – Kamil Sowa na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest BNS-

Kamil Sowa z siedzibą: ul. Górska 1a, 43-300 Bielsko-Biała.. 

2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, 

jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, jak 

też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na BNS-Kamil Sowa. 

3. Podstawą prawną przetwarzania przez BNS – Kamil Sowa danych osobowych drugiej Strony 

w celach wskazanych powyżej jest: 

a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

b) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na BNS-Kamil Sowa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO związanych m.in. z: 

− przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości, 

− realizacją żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, w przypadku 

zwrócenia się z żądaniem udostępnienia danych przez odpowiednie organy, 

c) prawnie uzasadniony interes BNS-Kamil Sowa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym: 

− realizacja Umowy pomiędzy Stronami,  

− archiwizacja będąca realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na 

zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak również 

na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

4. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom 

odbiorców: 

a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie BNS-Kamil Sowa, w tym m.in. 

obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, 

świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, 

b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz BNS – Kamil Sowa, w tym firmom kurierskim 

i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w Umowie),  

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z BNS-Kamil Sowa i wyłącznie 

zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na 

podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej. 

5. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany 

z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, 

w tym przepisami podatkowymi. 

6. Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku 

z zawarciem i realizacją Umowy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn 

związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku kiedy BNS-Kamil Sowa przetwarza dane 

w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym 

momencie na adres poczty elektronicznej: biuro@bns-bb.pl  

7. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować 

brakiem możliwości zawarcia Umowy. 

9. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

10. W przypadku jednak, gdy na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni 

administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów 

lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych osób w związku z realizacją Umowy 

w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się 

do poinformowania wyżej wskazanych osób w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych 



osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności 

przekazania ich danych na potrzeby realizacji Umowy, wypełnią obowiązek informacyjny w imieniu 

drugiej Strony, w tym poinformują o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej 

klauzuli informacyjnej tj. ust. 1-10 oraz źródle pozyskania danych osobowych.  

11. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami 

prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 
 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory wynikłe z niniejszej Umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu 

ze względu na siedzibę Wynajmującego. 

4. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

Załączniki: 

1. Protokół zdawczo-odbiorczy. 

2. Regulamin Najmu. 

3. Kserokopia prawa jazdy. 

 

 

           WYNAJMUJĄCY       NAJEMCA 


