
                

                   

         UMOWA NAJMU POJAZDU
           (dalej zwana: „Umową Najmu”)

                        
zawarta w dniu                     w miejscowości                                          , pomiędzy

                                                                           ,  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

                                                                                                                                                              , 

na podstawie wpisu do CEIDG, posiadająca numer NIP                            , REGON                           

oraz

                                                                           ,  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

                                                                                                                                                              , 

na podstawie wpisu do CEIDG, posiadający numer NIP                            , REGON                           

działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą                                                      s.c.,
NIP                                     , REGON                                  zwanym dalej „Forrest Camper”, 

a

                                                                                                                                                               ,
zamieszkałą w                                                                            , legitymującą się dowodem
osobistym seria i nr                                   , posiadająca numer PESEL                                                 
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą                                                                              ,
pod adresem                                                                                      na podstawie wpisu do CEIDG,
NIP                                   , REGON                                , dalej zwany „Najemcą”,

Zwanymi w dalszej części Umowy Najmu „Stroną” bądź łącznie „Stronami”.



§ 1  PRZEDMIOT UMOWY NAJMU

1. Forrest Camper oddaje, a Najemca przyjmuje w najem do osobistego używania samochód
typu kamper (dalej zwany: „Pojazdem”), na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do
Umowy Najmu. 

2. Najemca zobowiązuje się do korzystania z Pojazdu na zasadach wskazanych w regulaminie
(dalej zwany: „Regulaminem”), który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy Najmu.

3. Najemca  zawierając  Umowę Najmu  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  Umową  Najmu  oraz
Regulaminem oraz że akceptuje ww. dokumenty w całości.

§ 2  ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA STRON

1. Forrest Camper oświadcza, iż posiada tytuł prawny do dysponowania Pojazdem w zakresie
określonym treścią Umowy Najmu. 

2. Zabrania  się  Najemcy  oddania  Pojazdu  do  używania  lub  w podnajem osobom trzecim.
Najemca może upoważnić osoby do kierowania Pojazdem określonych w Załączniku nr 3
do  Umowy  Najmu.  Najemca  oświadcza,  że  wskazane  osoby  posiadają  kwalifikacje  do
uprawniające do prowadzenia Pojazdu, a także doświadczenie udokumentowane zgodnie z
Regulaminem. 

3. Najemca  zobowiązuje  się  przez  czas  trwania  Umowy Najmu,  który  został  określony  w
Załączniku nr 3 do Umowy Najmu, do użytkowania Pojazdu zgodnie z przeznaczeniem i
obowiązującymi przepisami. 

4. Najemca zobowiązuje się dbać o dobry stan techniczny Pojazdu i zapewnić jego należytą
konserwację oraz przestrzegać procedur postępowania na wypadek szkody przewidzianych
w Regulaminie. 

5. Najemca  oświadcza,  że  znane  mu  są  wszelkie  zasady  użytkowania  Pojazdu  i  zna
konsekwencje  ich  nieprzestrzegania.  Strony  zgodnie  postanawiają,  iż  Najemca  ponosił
będzie  pełną  odpowiedzialność  materialną  za  szkody  i  usterki  wynikające  z
nieprawidłowego eksploatowania. 

6. Strony przy przekazaniu i  odbiorze Pojazdu zobowiązani  są potwierdzić stan techniczny
Pojazdu i jego wyposażenie w Protokole zdawczo-odbiorczym, który stanowi Załącznik nr 4
do Umowy Najmu. W protokole znajduje się m. in. stan licznika przebiegu kilometrów, stan
zewnętrzny i wewnętrzny, wyposażenie techniczne oraz dodatkowe. 

7. Forrest  Camper zobowiązany jest do zapoznania Najemcy z zasadami obsługi Pojazdu a
także ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 

8. Forrest Camper upoważnia Najemcę, zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i za
granicą na terenie krajów objętych zawartą przez Forrest Camperapolisą ubezpieczeniową,
do używania Pojazdu w okresie wydania Pojazdu wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy
Najmu. 

§ 3  OKRES NAJMU POJAZDU

1. W  ramach  Umowy  Najmu  Forrest  Camper  zobowiązuje  się  do  przekazania  Najemcy
Pojazdu w okresie wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy Najmu. 



2. Miejscem odbioru i zwrotu pojazdu jest                                                                                    
 
Najemca zobowiązuje się do zwrotu Pojazdu w terminie i w miejscu określonym Umową
Najmu, chyba, że Strony postanowią inaczej na podstawie uzgodnień dokonanych w trybie
roboczym.  W przypadku niedotrzymania  terminu  zwrotu  Pojazdu,  Najemca ponosi  karę
umowną  w  wysokości  50  zł  brutto  za  każdą  rozpoczętą  godzinę  oraz  ponosi  pełną
odpowiedzialność za szkody powstałe z tego powodu. 

3. W przypadku, gdy Najemca nie zwróci Pojazdu do 24 godzin i nie skontaktuje się z Forrest
Camper,  Forrest  Camper  może  skierować  zawiadomienie  o  podejrzeniu  popełnienia
przestępstwa przywłaszczenia  mienia  stosownie  do  treści  art.  284 Kodeksu karnego,  do
stosownych  organów  ścigania,  co  jednocześnie  skutkuje  całkowitą  utratą  kaucji  oraz
ewentualnymi dalszymi konsekwencjami finansowymi lub/i prawnymi.

§ 4   WYNAGRODZENIE

1. Najemca  zobowiązany  jest  do  uiszczenia  na  rzecz  Forrest  Camper  opłaty  za  najem  w
wysokości oraz w terminie wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy Najmu. Opłatę za
najem stanowi wynagrodzenie za najem Pojazdu według liczby dób wynajmu liczonych od
11:00 do 15:00 dnia następnego, kaucja, która jest zwracana w terminie 3 dni od dnia zwrotu
Pojazdu,  jeżeli  Pojazd  był  prawidłowo  użytkowany  oraz  nie  zostały  naruszone
postanowienia Umowy Najmu oraz Regulaminu przez Najemcę. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna być płatna na numer rachunku bankowego,
który wskazany został w Załączniku nr 1 do Umowy Najmu. Za dzień zapłaty uznaje się
dzień uznania rachunku bankowego Forrest Camper. 

3. Brak  dokonania  opłaty  za  najem  w  wyznaczonych  terminach  jest  równoznaczny  z
rezygnacją z najmu Pojazdu co skutkuje, że opłata rezerwacyjna określona w Załączniku nr
1 do Umowy Najmu nie podlega zwrotowi. 

4. Podczas całego okresu Najmu nie obowiązuje dobowy limit kilometrów. 
5. W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  Najmu  przez  Najemcę,  Forrest  Camper  obciąża

Najemcę kosztami w wysokości 100 % opłaty rezerwacyjnej.
6. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, ale może być rozliczona na poczet wynajmu w

innym  terminie  w  przypadku  nieprzewidzianych  zdarzeń  losowych  (choroba,  pobyt  w
szpitalu).  Wykorzystanie  kolejnego  najmu  powinno  odbyć  się  w  terminie  90  dni
kalendarzowych. 

1. Za odstąpienie od Umowy Najmu przez Najemcę uważane będzie również nieodebranie
Pojazdu w ustalonym terminie, brak wpływu na konto opłaty za najem lub kaucji, a także
odmowa przedłożenia niezbędnych dokumentów.

2. W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  Najmu  przez  Forrest  Camper,  Forrest  Camper
zobowiązuje  się  do  bezzwłocznego  zwrotu  wszystkich  pobranych  opłat,  a  Najemca
oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych innych roszczeń od Forrest Camper.

§ 5  KAUCJA

1. Tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń mogących wynikać na tle Umowy Najmu,
Najemca wpłaci Forrest Camper kaucję gwarancyjną w kwocie 4000,00 złotych przelewem
na rachunek bankowy Forrest Camper o numerze                                                                     



Kaucja musi być zaksięgowana na koncie Forrest Camper przed wydaniem Pojazdu. 
W wyjątkowych okolicznościach i  za zgodą Forrest  Camper możliwa jest  wpłata Kaucji
gotówką bezpośrednio w dniu odbioru Pojazdu.

2. W  przypadku  braku  jakichkolwiek  roszczeń  finansowych  w  stosunku  do  Najemcy
wynikających z wykonywania Umowy Najmu, Forrest Camper zwróci Najemcy kaucję w
terminie 3 dni od daty zwrotu Pojazdu. 

3. 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  Forrest  Camper.  Najemca  zobowiązany  jest  do  pokrycia  strat
przekraczających wartość kaucji. Termin zwrotu/nadpłaty kaucji zostanie ustalony między
Stronami w trybie roboczym.

4. Podstawą  do  wyliczenia  kosztów  strat  powstałych  w  okresie  wynajmu  Pojazdu  będzie
Protokół zdawczo-odbiorczy wraz z wyceną poszczególnych części wyposażenia dokonaną
przez Forrest Camper (dokumentacja fotograficzna/wyceny serwisu). 

§ 6  POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ

1. Ze względu na panującą pandemie COVID-19 Najemca zobowiązany jest unikać restrykcji
związanych  z pandemią, zwłaszcza możliwości objęcia go kwarantanną przy przekraczaniu
granicy.

2. W przypadku objęcia Najemcy kwarantanną, koszty związane z brakiem możliwości zwrotu
Pojazdu w wyznaczonym terminie ponosi Najemca.

3. W przypadku zarażenia koronawirusem lub objęcia kwarantanną Najemcy wpłacona opłata
rezerwacyjna ie podlega zwrotowi, ale może być rozliczona na poczet wynajmu w innym
terminie,  po  przedstawieniu  stosownej  dokumentacji  potwierdzającej  zarażenie
koronawirusem bądź objęcia kwarantanną. 

4. Forrest Camper obowiązany jest do ozonowania pojazdu p każdorazowym Najmie Pojazdu.

§ 7  DANE OSOBOWE

          Dane osobowe Najemcy przetwarzane będą na zasadach określonych w Polityce Prywatności,
          która stanowi Załącznik nr 5 do Umowy Najmu. 

§ 8  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. NAJEMCA nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu innym osobom, bez pisemnej
zgody Forrest Camper.

2. Forrest  Camper  wyraża  /  nie  wyraża  zgody  na  używanie  Pojazdu  poza  granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Forrest  Camper  wyraża  /  nie  wyraża  zgody  na  używanie  Pojazdu  poza  granicami  Unii
Europejskiej.

4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Najmu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Forrest Camper ma prawo do wypowiedzenia Umowy Najmu w każdym czasie ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku:
a) oddania  przez  Najemcę  Pojazdu  osobie  trzeciej  do  bezpłatnego  użytkowania  lub  w

podnajem bez pisemnej zgody Wynajmującego,



b) używania  przez  Najemcę  Pojazdu  niezgodnie  z  postanowieniami  Umowy  Najmu,
Regulaminu lub zasadami eksploatacyjnymi właściwymi dla pojazdów tego typu,

c) używania przez Najemcę Pojazdu niezgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego.

W przypadku wypowiedzenia  Umowy Najmu z przyczyn określonych w ust.5  Najemca
zapłaci Forrest Camper karę umowną w wysokości 1000 zł. Forrest Camper może dochodzić
odszkodowania  uzupełniającego,  w przypadku  gdy  wysokość  poniesionej  szkody będzie
wyższa niż kara umowna

     Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy bądź przestrzeganiem Regulaminu
     pomiędzy  Forrest Camper, a Najemcą niebędącym konsumentem, będą rozpatrywane przed
     sądem właściwym dla Forrest Camper.      

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze  
 Stron.

 Następujące Załączniki stanowią integralną część Umowy Najmu:
 Załącznik nr 1 – Przedmiot Umowy Najmu oraz warunki najmu,
 Załącznik nr 2 – Regulamin, 
 Załącznik nr 3 – Wykaz osób uprawnionych do kierowania Pojazdem,
 Załącznik nr 4 – Protokół zdawczo-odbiorczy,
 Załącznik nr 5 – Polityka prywatności.

________________________ ______________________
Forrest Camper Najemca



Załącznik nr 1 – Przedmiot Umowy Najmu oraz warunki najmu

Pojazd:                                                                       , nr rejestracyjny                                                  

Termin najmu: od dnia                    od godziny                   do dnia                     do  godziny               

Opłata za dobę:                   Liczba dób:                    Opłata serwisowa:   brak        

Całkowita opłata za najem:                        zł (brutto).

(słownie:                                                                                                                                                )

Opłata za najem płatna na konto Wynajmującego: 
                                                                                                                                                                

Opłata rezerwacyjna:                        zł 

(słownie:                                                                                                                                                )

Płatna do dnia                       

Pozostała kwota:                         zł 

(słownie:                                                                                                                                )

Płatna do dnia                                     



Załącznik nr 3 –  Osoby upoważnione do prowadzenia Pojazdu 

Kierowca 1 

Imię                                                                                                                                                        

Nazwisko                                                                                                                                                

Nr Dowodu Osobistego                                                                                                                          

Nr PESEL                                                                                                                                               

Nr Prawa Jazdy                                                                                                                                       

Adres zamieszkania                                                                                                                                

Telefon/e-mail                                                                                                                                         

Kierowca 2

Imię                                                                                                                                                         

Nazwisko                                                                                                                                                

Nr Dowodu Osobistego                                                                                                                          

Nr PESEL                                                                                                                                               

Nr Prawa Jazdy                                                                                                                                       

Adres zamieszkania                                                                                                                                

Telefon/e-mail                                                                                                                                         


