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UMOWA NAJMU 
 

 
zawarta w dniu ………………………… w Poznaniu, pomiędzy: 

 
1. BURSTNER-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu adres: ul. Lutycka 105, kod pocztowy: 60-478, wpisanym 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000091454, NIP: 7772394020, REGON: 
639619928 
reprezentowanym przez: …………………………, 
zwanym dalej Wynajmującym  
 

a  
 

2. …………………………, zamieszkałym w ………………………… przy ul. …………………………, kod pocztowy: 
………………………… legitymującym się dowodem osobistym serii ………………………… o numerze …………………………, 
numer PESEL …………………………, numer prawa jazdy: …………………………, 
zwanym dalej Najemcą 

 
o następującej treści: 

§ 1 
[przedmiot umowy] 

 
1. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący zobowiązuje się wynająd Najemcy: 
 

a) samochód campingowy marki BUERSTNER model ………………………… o numerze rejestracyjnym 
…………………………, nr nadwozia …………………………, 

b) przyczepę kempingową marki BUERSTNER model ………………………… o numerze rejestracyjnym 
…………………………, nr nadwozia …………………………, 

c) dodatkowy sprzęt turystyczny:  
(wg załączonego protokołu) 

 
zwane w dalszej części niniejszej umowy Przedmiotem najmu. 
 

2. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy jest uiszczenie przez Najemcę opłaty rezerwacyjnej w wysokości 
………………………… 

 
3. Przedmiot najmu wyposażony jest w urządzenia techniczne wyszczególnione dla danego typu 

modelu przez producenta w ogólnie dostępnej dokumentacji technicznej i publikowanych katalogach. 
  

4. Najemca oświadcza, że stan techniczny Przedmiotu najmu jest mu znany i nie zgłasza w tym zakresie 
żadnych zastrzeżeo. 
 

5. Najemca oświadcza, że został przeszkolony w zakresie obsługi Przedmiotu najmu i jego wyposażenia 
oraz że nie wnosi w tym zakresie dodatkowych uwag i zastrzeżeo. 
 

6. Najemca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminem 
stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

*czas trwania najmu, odbiór, zwrot+ 
 

1. Wynajmujący wynajmuje Najemcy Przedmiot najmu, o których mowa w § 1 od dnia …………………………, 
godz. 14.00 do dnia ………………………… godz. 11.00 
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2. Odbiór oraz zwrot Przedmiotu najmu następuje w siedzibie Wynajmującego.  
 

3. Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do żądania od Najemcy natychmiastowego zwrotu Przedmiotu 
najmu w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia Przedmiotu najmu lub wyrządzenia komukolwiek szkody 
w związku z użytkowaniem Przedmiotu najmu lub naruszenia przez Najemcę jakiegokolwiek 
postanowienia Umowy lub Regulaminu. W takim przypadku Najemca zwróci Wynajmującemu Przedmiot 
najmu najpóźniej w terminie 24 godzin od momentu wezwania go przez Wynajmującego. Przy czym w 
takim przypadku strony dopuszczają możliwośd wezwania Najemcy za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku niewywiązania się przez Najemcę z obowiązku wskazanego 
w zdaniu poprzedzającym Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary 
umownej w wysokości stanowiącej równowartośd potrójnej stawki dziennej wynagrodzenia za najem, 
wskazanej w § 3 ust. 1 zdanie niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty 24 godzinny okres opóźnienia. 
Wynajmujący może dochodzid od Najemcy odszkodowania przenoszącego wysokośd kary umownej. 

 
4. W przypadku, gdy Najemca nie zwróci Przedmiotu najmu w wyznaczonym terminie, bez uprzedniej zgody 

Wynajmującego, Wynajmujący powiadomi organy ścigania o kradzieży. 
 
5. Opóźnienie w zwrocie Przedmiocie najmu będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty na rzecz 

Wynajmującego kary umownej w wysokości stanowiącej równowartośd potrójnej stawki dziennej 
wynagrodzenia za najem, wskazanej w § 3 ust. 1 zdanie 1 niniejszej umowy, za każdy dzieo opóźnienia. 
Wynajmujący może dochodzid od Najemcy odszkodowania przenoszącego wysokośd kary umownej. 

 
§ 3 

[wynagrodzenie] 
 

1. Strony zgodnie ustalają, że całkowite wynagrodzenie z tytułu najmu wynosi ………………………… (słownie: 
…………………………) brutto. W tym zawarta jest opłata serwisowa w wysokości ………………………… brutto. 
Wynagrodzenie jest płatne z góry przed wydaniem  Przedmiotu najmu. 

 
2. Niezależnie od wynagrodzenia z tytułu najmu, o którym mowa w ust. 1 Najemca zobowiązany jest uiścid 

Wynajmującemu kwotę w wysokości …………………………. (słownie: …………………………) tytułem kaucji 
zabezpieczającej ewentualne należności lub roszczenia Wynajmującego. 
 

3. Najpóźniej na 14 dni przed wydaniem przedmiotu najmu Najemca ureguluje Wynajmującemu całośd 
wynagrodzenia, tj. kaucję oraz wynagrodzenie z tytułu najmu. Brak uregulowania we wskazanym powyżej 
terminie jakiejkolwiek części wynagrodzenia lub kaucji uprawnia Wynajmującego do odmowy wydania 
Przedmiotu najmu oraz anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji opłata rezerwacyjna 
nie podlega zwrotowi. 

 
4. Kaucja zwracana jest Najemcy w terminie 14 dni od dnia zwrócenia Przedmiotu najmu, o ile nie zostanie 

zaliczona na poczet należności lub innych roszczeo przysługujących Wynajmującemu. 
 

§ 4 
[ubezpieczenie] 

 
1. Wynajmujący oświadcza, iż zawarł umowę odpowiedzialności cywilnej, której potwierdzenie wraz z 

Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zostały przekazane Najemcy wraz z dowodem rejestracyjnym. 
 
2. Wynajmujący oświadcza, a Najemca przyjmuje do wiadomości, iż umową ubezpieczenia nie są objęte 

szkody dotyczące Przedmiotu najmu, powstałe wskutek niewłaściwego eksploatowania lub użytkowania 
Przedmiotu najmu lub wyszczególnione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub Regulaminie. 
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§ 5 
[regulamin] 

 
Najemca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy i akceptuje 
w całości wszystkie postanowienia Regulaminu, który stanowi integralną częśd niniejszej umowy.  
 

§ 6 
[kontakt] 

 
1. Osobą odpowiedzialną za kontakty w imieniu Wynajmującego jest: 

…………………………, tel. ………………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za kontakty w imieniu Najemcy jest: 

…………………………, tel. ………………………… 

 
§ 7 

*postanowienia koocowe+ 
 

1. Każda zmiana postanowieo niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

2. Ewentualne kwestie sporne, wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Wynajmującego. 
 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

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

5. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną częśd. 
 

 

 

 

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

          Wynajmujący                Najemca 

 

Załączniki: 

1. Regulamin,  

2. Ogólne warunki ubezpieczenia.  


