
UMOWA NAJMU PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ /OSOBA FIZYCZNA/ 

zawarta w dniu ………….NR……………., pomiędzy: 

 

………………………………………………………………………………….., zwaną dalej Wynajmującym: 

 

a 

 

Imię i nazwisko 

 

 

 

Adres  

 

NIP/PESEL  

 

Nr i seria dowodu osobistego  

 

Nr prawa jazdy  

 

Tel. kontaktowy  

 

Adres e-mail  

 

zwanym/ą dalej Najemcą 

 

§ 1 

 

Strony zawierają umowę najmu przyczepy kempingowej marki Dethleffs, model Nomad 490 BLF, nr 

rejestracyjny SB7589P, nr VIN WDT13ELANL0000561, z wyposażeniem, zgodnie z protokołem 

zdawczo-odbiorczym. 

§ 2 

 

Strony ustalają następujące, podstawowe ustalenia dot. najmu: 

 

Okres korzystania z 

przyczepy (daty od – do) 

 

 

Opłata za dzień najmu (PLN, 

netto/brutto1) 

 

Łączna cena, termin i sposób 

płatności 

 

 

Kaucja (płatność gotówką, 

przelewem, inne2) 

 

Dodatkowe opłaty/ustalenia  

 

Planowana trasa/destynacja  

 

Ilość osób korzystających z 

przyczepy z Najemcą, wraz z 

podaniem imion i nazwisk 

takich osób 

 

 

 
1 Odpowiednio skreślić 
2 Odpowiednio skreślić/uzupełnić 



§ 3 

 

Najemca oświadcza, że będzie jedynym kierowcą pojazdu ciągnącego przyczepę kempingową. W 

przypadku, gdy zestawem kierował będzie inny kierowca, należy wypełnić poniższą tabelę. Najemca 

odpowiada za działania lub zaniechania innego kierowcy/ów jak za własne, zgodnie z treścią art. 474 

kodeksu cywilnego.  

 

Imię i nazwisko  

 

Adres 

(o ile jest inny niż Najemcy) 

 

 

 

NIP/PESEL  

 

Nr i seria dowodu osobistego  

 

Nr prawa jazdy  

 

Tel. kontaktowy  

 

 

§ 4 

 

1. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem przyczepy i potwierdza go (lub potwierdzi, o ile 

wydanie nastąpi po zawarciu umowy), podpisując protokół zdawczo-odbiorczy. 

2. Najemca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Najmu (OWN), stanowiącymi 

załącznik nr 1 do umowy, akceptuje ich treść i wyraża zgodę, by stały się on integralną częścią 

umowy. 

3. Najemca oświadcza i potwierdza, że Wynajmujący udzielił mu niezbędnych wskazówek i 

instrukcji dotyczących sposobu obsługi i korzystania z przyczepy. W sytuacji, gdy wydanie 

przyczepy nastąpi po zawarciu umowy, oświadczenie i potwierdzenie może nastąpić w innym 

miejscu, w szczególności z protokole zdawczo-odbiorczym. 

 

§ 6 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część umowy.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Załączniki: 

- załącznik nr 1 – Ogólne Warunki Najmu (OWN) 

- załącznik nr 2 – protokół zdawczo-odbiorczy 

- załącznik nr 3 – podstawowa instrukcja obsługi przyczepy (check-lista) 

- załącznik nr 4 – polisa i warunki ubezpieczenia przyczepy 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 

Najemca Wynajmujący 

 


