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Wynajem przyczep campingowych oraz sprzętu turystycznego - umowa 2018 

 

zawarta w dniu .............................. 2018 roku pomiędzy Camper Lubań & Co. z siedzibą w Lubaniu ul Armii Krajowej 30 (tel./fax 

75 6465603, tel. kom. 0692473265), reprezentowanym przez …………….. zwanym dalej Wynajmującym, a 

Panią/Panem/Firmą ........................................................................................................................zwaną/zwanym dalej Najemcą. 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest wynajem przyczepy campingowej ( przekazanie do odpłatnego używania ) …....................... 

o numerze rejestracyjnym ............................, nr nadwozia ................................................................................................ 

2. Przedmiotem umowy jest ponadto wynajem (przekazanie do odpłatnego używania) następującego sprzętu 

turystycznego: .................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

§ 2. 

1. Wynajmujący oświadcza, iż posiada odpowiedni tytuł prawny do przyczepy campingowej i sprzętu turystycznego 

opisanych w § 1 oraz może nimi rozporządzać.  

2. Przyczepa campingowa, o której mowa w § 1ust.1, obok urządzeń technicznych wyszczególnionych dla danego typu 

modelu przez producenta, wyposażona jest w akcesoria dodatkowe wyszczególnione w załączniku do niniejszej  

umowy o nazwie „Regulamin wynajmu i cennik 2018”.   

3. Najemca oświadcza, że otrzymuje przyczepę campingową oraz sprzęt turystyczny sprawne technicznie, bez 

uszkodzeń. Najemca zobowiązuje się do zwrotu przyczepy w takim samym stanie technicznym, pod rygorem 

odpowiedzialności z tego tytułu i pokrycia przez Najemcę kosztów szkód i uszkodzeń. Zastrzeżenia Najemcy co do 

stanu technicznego i ewentualnych uszkodzeń wyrażane są w tej umowie, przed przekazaniem mu przyczepy.   

4. Uwagi i zastrzeżenia Najemcy do stanu technicznego oraz uszkodzeń wynajmowanej przyczepy campingowej oraz 

sprzętu turystycznego: ....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

5. Najemca oświadcza, że został poinstruowany i bezpłatnie przeszkolony w zakresie obsługi wynajmowanej przyczepy 

kempingowej, w tym poszczególnych urządzeń technicznych przyczepy oraz sprzętu turystycznego. Nie wnosi w tym 

zakresie dodatkowych uwag i zastrzeżeń. 

6. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami do kierowania zestawem z 

przyczepą campingową oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu. Najemca Jako drugiego kierowcę 

wskazuje i upoważnia: ..................................................................................................................................................... 

§ 3. 

1. Najemca zobowiązuje się korzystać z przyczepy campingowej oraz sprzętu turystycznego zgodnie z ich 

przeznaczeniem i właściwościami oraz przestrzegać instrukcji ich użytkowania.  

2. Najemca nie może dokonywać w przyczepie campingowej oraz sprzęcie turystycznym żadnych zmian i przeróbek, jak 

również samodzielnych napraw. Jeżeli wskutek awarii zajdzie konieczność dokonania napraw w przyczepie 

campingowej, Najemca zobowiązany jest przeprowadzić je w autoryzowanym serwisie, po uprzednim zawiadomieniu 

Wynajmującego.   
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3. Szczegółowe warunki i zasady wynajmu przyczep kempingowych oraz sprzętu turystycznego, obowiązki i prawa stron, 

zobowiązania i odpowiedzialność Najemcy oraz inne postanowienia określa „Regulamin wynajmu i cennik 2018” 

stanowiący załącznik do niniejszej umowy i jej integralną część.       

§ 4. 

1. Przyczepę campingową oraz sprzęt turystyczny ,o których mowa wyżej, wynajmuje się od dnia ................................... 

2018 roku do dnia .................................2018 roku, do godz.15.00. Najemca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu 

najmu do upływu tego terminu, pod rygorem kar określonych w „Regulaminie wynajmu i cenniku 2018” .  

2. Miejsce odbioru przyczepy kempingowej: ...................................................................................................... 

3. Miejsce zwrotu przyczepy kempingowej : ....................................................................................................... 

4. Najemca nie ma prawa przedłużenia terminu wynajmu bez wyraźnej zgody Camper Lubań.      

§ 5. 

1. Opłaty, wraz z należnym podatkiem VAT, z tytułu wynajmu przyczepy i sprzętu turystycznego wynoszą:   

- za przyczepę campingową   .....................................zł ( razem z uiszczoną 20% zaliczką ) 

- za sprzęt turystyczny   .....................................zł 

- za środki chemiczne do toalety  .....................................zł 

- ryczałt za zużycie gazu                                 30 zł 

- za transport przyczepy   ......................................zł  

- z tytułu kaucji                                   700 zł  

- RAZEM DO ZAPŁATY    …...................................zł (słownie: ...........................................................) 

2. Na poczet należności Wynajmującego zaliczana jest przedpłata dokonana przez Najemcę w momencie rezerwacji. 

Najemca zobowiązany jest wpłacić 700 zł tytułem kaucji. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń 

Wynajmującego. W przypadku gdyby kaucja nie pokrywała wysokości szkód i roszczeń Wynajmującego, Najemca 

zobowiązuje się do pokrycia ich w pełnej wysokości w terminie do 14 dni od dnia zwrotu przedmiotu najmu. Zasady 

odpowiedzialności Najemcy za szkody określono w „Regulaminie wynajmu i cenniku 2018”.   

3. Wynajmujący oświadcza, że opłaty o których mowa w ust.1 zostały uiszczone przez Najemcę.    

§ 6. 

Wraz z przyczepą campingową, wyposażeniem dodatkowym i sprzętem turystycznym Wynajmujący przekazuje na czas trwania 

umowy Najemcy: 2 kluczyki do zamków przyczepy, dowód rejestracyjny przyczepy oraz polisy.  

§ 7. 

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Cywilny w Lubaniu.   

§ 8. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.  

 

Za Camper Lubań       Najemca 

  ..................................                ................................ 


