
OFERTA WYNAJMU AUTA KEMPINGOWEGO

KAMPER:

TERMIN:

CENA ZA DOBĘ

RABAT

CENA PO RABACIE

ILOŚĆ DÓB

SUMA WYNAJMU

OPŁATA SERWISOWA

POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE

SUMA BRUTTO

KAUCJA

RAZEM

ZALICZKA

• Kaucja zwrotna 5 000,00 zł od kampera,
• Udział własny  3 000,00 zł,
• Brak limitu kilometrów,
• Wszystkie auta posiadają gwarancję fabryczną /ubezpieczenie 

OC/AC/Asistans,
• Opłata dodatkowa: opata serwisowa obowiązkowa 450 zł obejmuje:
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• Sprawdzenie stanu technicznego
• Mycie na zewnątrz auta
• Uzupełnienie płynu do spryskiwaczy
• Uzupełnienie paliwa (+ 6zł za każdy brakujący litr do pełnego zbiornika)
• Napełnienie zbiornika z wodą
• Opróżnienie zbiornika na brudną wodę
• Przeszkolenie z zakresu obsługi
• Jedną butlę z gazem
• Płyn do toalety chemicznej
• Przetwornice prądu 12/220V 500 W umożliwia podłączenie m. in. laptopa, 

ładowarki, itp.
• Zestaw kabli wraz z adapterem do podłączenia zewnętrznego źródła prądu 220V
• Wąż do napełniania zbiornika czystej wody z końcówkami
• Klocki najazdowe
• Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy,kamizelki odblaskowe
• Komplet żarówek i bezpieczników
• Zestaw naprawczy koła
• Suszarka na pranie
• Kosz na śmieci, worki, szczotka wc, zmiotka, łopatka
• Dywanik łazienkowy, dywanik pokojowy,wycieraczki 2 szt.
• Parkowanie samochodu klienta na ogrodzonym terenie 

JAK REZERWOWAĆ:

1. Po akceptacji warunków wynajmu prosimy o przesłanie danych do przygotowana 
umowa.

2. Po wypełnieniu danych przesyłamy na Państwa adres e-mail wypełnioną umowę
3. Jeśli wszystko się zgadza, wpłacają Państwo 30% wartości wynajmu na rachunek 

bankowy PKO BP 97 1020 1866 0000 1902 0032 5449 i przesyłają skan podpisanej 
umowy

4. Po otrzymaniu od Państwa skanu umowy i zaksięgowaniu wpłaty przesyłamy 
Państwu skan umowy podpisany przez nas i potwierdzenie wpłaty zaliczki

5. Pozostałą kwotę wraz z kaucją należy wpłacić przed odbiorem auta na konto 
bankowe (co najmniej trzy dni wcześniej) lub gotówką

6. Przed przekazaniem i odebraniem auta sporządzamy protokół zdawczo odbiorczy 
opisujący faktyczny stan auta
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Zawarta w dniu …………………………………….. w Kartuzach pomiędzy

Wiwa Progress sp. z o.o
83-332 Dzierżązno
ul. Kartuska 12A
NIP: 5891959728
KRS: 0000327908

zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym
a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwany w dalszej części Najemcą.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem samochodu kempingowego Ford 
Roller Team 267 TL rok 2019 zwanego w dalszej części umowy Pojazdem, na czas 
oznaczony za wynagrodzeniem.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Protokół zdawczo-odbiorczy, (zwany 
dalej Protokołem) podpisywany przez strony w chwili wydania pojazdu. Protokół 
określa markę, model, nr rejestracyjny, nr VIN, stan techniczny pojazdu, rodzaj i 
stan techniczny jego wyposażenia - stanowiąc podstawę do porównania w chwili 
jego zwrotu.

3. Wynajmujący oświadcza, iż przysługuje mu prawo władania i dysponowania 
pojazdem będącym przedmiotem niniejszej umowy. Pojazd posiada aktualną 
polisę OC, AC, NW, Assistance, ma ważne badania techniczne, przeglądy i jest 
dopuszczony do ruchu.

4. Wynajmujący przy wydaniu pojazdu przekaże Najemcy kopie dokumentów 
ubezpieczeniowych w tym warunki ubezpieczenia określające procedury 
postępowania. Najemca jest zobowiązany do ich przestrzegania i ponosi 
odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą z naruszenia warunków 
ubezpieczenia. Najemca potwierdza odbiór powyższych dokumentów w 
Protokole.

UMOWA NAJMU POJAZDU KEMPINGOWEGO

WIWA PROGRESS Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12A, 83-332 Dzierżążno

wi-wa1@wp.pl

+48 516 194 810



5. Najemca odpowiada za szkody komunikacyjne do wysokości 2 500 zł, oraz za 
szkody w zakresie przekraczającym wysokość uzyskanego przez Wynajmującego 
odszkodowania. Pełną odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi w razie 
odmowy jego wypłaty przez firmę ubezpieczeniową z przyczyn leżących po stronie 
Najemcy.

§2
CZAS TRWANIA UMOWY

1. Wynajmujący zobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy do przekazania 
Najemcy Pojazdu na czas określony a to za okres od................................ do................................ 
Strony oświadczają, iż termin ten zostanie potwierdzony w Protokole. Zwrot 
pojazdu następuje do godziny 11.00 w ostatnim dniu czasu trwania umowy, a 
wydanie pojazdu najemcy nastąpi od godziny 16.00 w pierwszym dniu wynajmu.

2. Czas trwania umowy może być przedłużony wyłącznie za wyraźną zgodą 
Wynajmującego. Zgoda wynajmującego może być wyrażona ustnie, lecz dla jej 
skuteczności musi być udokumentowana pisemnie lub w drodze elektronicznej ( 
maile lub w formie sms). Przedłużenie czasu trwania umowy daje 
Wynajmującemu prawo do naliczenia opłaty dodatkowej wg tych samych zasad, 
które obowiązywały przy ustalaniu ceny Najmu przy zawieraniu umowy –
proporcjonalnie od czasu o jaki umowa jest przedłużana.

3. Zwrot Pojazdu przed terminem na jaki umowa została zawarta nie daje Najemcy 
prawa do obniżenia ceny.

4. Po upływie czasu trwania umowy Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu 
Wynajmującemu w siedzibie firmy w Kartuzach, ul. Modrzewiowa 5. Do godziny 
11.00 w ostatnim dniu trwania umowy. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w 
ustalonym terminie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Kary Umownej w 
wysokości 100 zł za każdą rozpoczęto godzinę opóźnienia w wydaniu Pojazdu.

5. W przypadku braku zwrotu pojazdu w wyznaczonym terminie i w ciągu 6 
następnych godzin oraz jednocześnie braku poinformowania Wynajmującego o 
przyczynach opóźnienia, Wynajmujący zawiadomi właściwe organy ścigania o 
możliwości popełnienia przestępstwa. Skutkuje to nadto całkowitą utratą 
wpłaconej przez Najemcę kaucji, niezależnie od prawa do naliczenia kary 
umownej wskazanej w ust 4 niniejszego paragrafu.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu umowy strony ustalają następująco:
• cena za dobę ……………………. - ilość dób ……………………. 
• suma wynajmu ………………………………………………………………
• opłata serwisowa …………………………………………………………..
• suma brutto ……………………………………………………………………..
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2. Wynagrodzenie jest płatne najdalej do momentu wydaniu pojazdu, co zostanie 
potwierdzone w Protokole. Płatność następuje przelewem na rachunek bankowy 
Wynajmującego. Nr rachunku bankowego: PKO BP 97 1020 1866 0000 1902 0032 
5449 Dowodem zapłaty jest potwierdzenie przelewu przekazane Najemcy.

3. Jeżeli Najemców jest kilku, ich odpowiedzialność za wszelkie należności 
wynikające z niniejszej umowy jest solidarna. Dla potrzeb ustalenia dodatkowego 
wynagrodzenia w razie przedłużenia czasu trwania umowy – strony ustalają, iż 
Wynagrodzenie określane jest dobowo. Przez dobę rozumie się kolejne 24 godziny 
liczone od chwili wydania pojazdu Najemcy i przysługuje ono w pełnej wysokości 
za każdą rozpoczętą dobę.

4. Kaucja. Oprócz wynagrodzenia za korzystanie z Pojazdu wskazanego w pkt 1 nin. §, 
Najemca zobowiązany jest do zapłaty zwrotnej kwoty 5000 zł tytułem kaucji na 
zabezpieczenie wszelkich roszczeń i należności przysługujących Wynajmującemu 
z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kaucja płatna jest 
najpóźniej w chwili wydania pojazdu z potwierdzeniem wpłaty w Protokole w 
gotówce lub przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy. Kaucja podlega 
rozliczeniu najdalej do 7 dni po dacie zwrotu pojazdu. Z kaucji mogą być 
potrącone wszelkie należności Najemcy mające źródło w realizacji nin. umowy.

5. Zaliczka. W przypadku wcześniejszej rezerwacji pojazdu, jej potwierdzenia przez 
Wynajmującego oraz, jako warunku rezerwacji, niezbędne jest dokonanie przez 
Najemcę w ciągu 3 dni liczonych od dnia potwierdzenia rezerwacji, wpłaty zaliczki 
na poczet rezerwacji w wysokości 30% wynagrodzenia brutto opisanego w §3 ust 1 
na rachunek bankowy Wynajmującego bądź osobiście za pokwitowaniem (nie 
mniej jak 1000 zł) - zaliczka ta jest zaliczana na poczet wynagrodzenia.

6. Inne opłaty. Najemca odpowiada osobiście za wszystkie dodatkowe koszty 
związane z najmem pojazdu, które powstaną z jego przyczyny takie jak m.in. 
Opłaty administracyjne, winiety, opłaty za parkowanie, mandaty karne, otrzymane 
na terenie kraju bądź poza jego granicami. W przypadku, gdy Wynajmujący 
posiada wiedzę o zaistniałych kosztach podlegają one potrąceniu z kaucji 
wpłaconej przez Najemcę. W przypadku ujawnienia takich kosztów po zwrocie 
kaucji, Najemca zobowiązany jest do zapłaty dochodzonej przez stosowne organy 
kwoty w terminie 7 dni od wezwania Najemcy na piśmie bądź w drodze 
elektronicznej.

7. Zastrzeżona w umowie kara umowna z tytułu braku zwrotu pojazdu w terminie 
wynosi 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od upływu terminu do wydania 
samochodu Wynajmującego w pierwszej kolejności podlega potrąceniu z kaucji, 
natomiast w przypadku, gdy przekracza ona jej wysokość, Najemca zobowiązany 
jest do uiszczenia różnicy w terminie 7 dni.
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§4
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy do ustalonego dnia wydania 
pojazdu.

2. Jeżeli odstąpienie od umowy następuje w terminie co najmniej 30 dni przed 
dniem wydania samochodu, wszelkie świadczenia stron podlegają wzajemnie 
zwrotowi w pełnej wysokości w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia przez Najemcę od umowy w terminie krótszym niż 30 
dni przed ustalonym dniem wydania Pojazdu - wpłacona kwota na poczet 
rezerwacji nie podlega zwrotowi.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wykonane w formie 
pisemnej bądź w drodze elektronicznej ( e-mail, sms ).

§5
OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. Najemca zobowiązany jest do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, z zachowaniem zasad prawidłowej eksploatacji, przestrzegania 
wszystkich właściwych instrukcji udostępnionych Najemcy w formie pisemnej lub 
ustnie podczas szkolenia przed wydaniem pojazdu oraz wszelkich procedur. 
Najemca potwierdza przeprowadzenie szkolenia w Protokole.

2. Najemca przed odbiorem pojazdu na prawo do jazdy próbnej w towarzystwie 
Wynajmującego lub osoby przez niego wskazanej.

3. Kierowcą pojazdu może być tylko Najemca i osoba wskazana przez kierowcę jako 
drugi kierowca, wpisana do Protokołu zdawczo-odbiorczego. Kierujący pojazdem 
musi mieć ukończone 26 lat oraz posiadać prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat.

4. Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu lub użyczenia Pojazdu, i jest 
odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich wymagań niniejszej umowy przez 
innych kierowców i użytkowników pojazdu wspólnie z nim podróżujących

5. W chwili wydania pojazdu Najemca okazuje Wynajmującemu prawo jazdy oraz 
przedkłada jego kserokopię. Nadto obowiązkiem Najemcy jest okazanie oryginału 
oraz przedłożenie kserokopii drugiego dokumentu tożsamości, zaś w przypadku 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych nadto 
odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej bądź 
Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu 
w całym pojeździe pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 5 000,00 zł. 
Kara ta może być potrącona z wpłaconą kaucją. W razie konieczności 
przeprowadzenia napraw związanych z koniecznością pozostawieniem zapachu 
tytoniu w pojeździe takich jak m.in. wymiana tapicerki na nową, usunięcie zapachu, 
Najemca pokryje pełny ich koszt, nawet jeżeli ich będzie on wyższy od umówionej 
kary umownej.
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7. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian i przeróbek w pojeździe. Najemcy 
nie wolno dokonywać w Pojeździe samodzielnych napraw bez uprzedniego 
poinformowania Wynajmującego i jego wyraźnej zgody.

8. W przypadku awarii lub wypadku Najemca zobowiązany jest do 
natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Wynajmującego, który 
podejmuje decyzję co do dalszego postępowania. Niezależnie Najemca ma 
obowiązek dopełnić wszelkich procedur firm ubezpieczeniowych. W przypadku 
kolizji Najemca zobowiązany jest nadto powiadomić właściwe organy ścigania 
pod rygorem odpowiedzialności finansowej za zaistniałą szkodę.

9. Najemca odpowiada za szkody w Pojeździe ujawnione po jego zwrocie, jeżeli ich 
wykrycie w chwili odbioru pojazdu było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sposób zawarcia umowy. Umowa niniejsza zostaje zawarta w drodze pisemnej 
poprzez wymianę podpisanych przez obie strony egzemplarzy umowy lub 
poprzez przesłanie przez Najemcę i Wynajmującego drogą elektroniczną 
podpisanego egzemplarza umowy drugiej stronie. Od dnia 8 września 2016 r. 
umowa może zostać zawarta także w formie dokumentowej przewidzianej w 
kodeksie cywilnym za pomocą wymiany dokumentów w formie elektronicznej 
poprzez akceptację w całości jej postanowień z uwzględnieniem ustaleń 
poczynionych przez strony w drodze elektronicznej.

2. Oświadczenia związane z realizacją umowy i korespondencja z nią związana może 
się odbywać w formie elektronicznej mailowo na adresy :

Najemca: ………………………………………….
Wynajmujący: wi-wa1@wp.pl

Korespondencyjnie na adresy wskazane na wstępie umowy.
Telefonicznie ( w tym sms):

Najemca nr tel. ………………………………
Wynajmujący nr tel. 516194810

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie właściwego sądu w Kartuzach.

5. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych 
osobowych przez Wynajmującego zawartych w jakichkolwiek dokumentach 
przedkładanych przez Najemcę dla celów zarządzania i kierowania 
przedsiębiorstwem Wynajmującego.
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6. Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron.

7. Wszelkie zmiany nin. umowy muszą być dokonane pod rygorem ich nieważności 
aneksem w formie dopuszczonej nin.umową.

NAJEMCA: WYNAJMUJĄCY:
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO–ODBIORCZY

Wiwa Progress sp. z o.o
83-332 Dzierżązno
ul. Kartuska 12A
NIP: 5891959728
KRS: 0000327908

Protokół zdawczo odbiorczy dotyczy samochodu kempingowego 
marki..........................................................................................................................,
kolor biały,
rok produkcji........................................................................................,
o numerze rejestracyjnym........................................................,
numer nadwozia...............................................................................

PRZEKAZANIE SAMOCHODU NAJEMCY

DATA: ………………………………………………………………………….
GODZINA: …………………………………………………………………

PRZEKAZUJĄCY: …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
PESEL: ………………………………………………………………………..

ODBIERAJĄCY: ………………………....................................
………………………………………………………………………………………..
PESEL: ………………………………………………………………………..

ODBIÓR SAMOCHODU OD NAJEMCY

DATA: ………………………………………………………………………….
GODZINA: …………………………………………………………………

PRZEKAZUJĄCY: …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
PESEL: ………………………………………………………………………..

ODBIERAJĄCY: ………………………....................................
………………………………………………………………………………………..
PESEL: ………………………………………………………………………..
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STAN SAMOCHODU PRZEKAZANIE ODBIÓR

Stan licznika

Stan zewnętrzny Nie uszkodzony Nie uszkodzony / 
Uszkodzony*

Zbiornik paliwa Pełny Pełny / Nie pełny*

Zbiornik płynu do 
spryskiwaczy

Pełny Pełny / Nie pełny*

Kontrolki ostrzegawcze 
po starcie

Nie palą się

Szyby, okna i okna 
dachowe

Nie uszkodzone Nie uszkodzone / 
uszkodzone*

STAN WNĘTRZA 
SAMOCHODU

PRZEKAZANIE ODBIÓR

Wnętrze samochodu Brak uszkodzeń Brak uszkodzeń / 
uszkodzenia *

Zbiornik wody szarej Pusty Pusty / Pełny*

Kaseta sanitarna Pusta Pusta / Pełna*

Wszystkie odpływy Drożne Drożne / Nie drożne*

Kuchenka gazowa Sprawna Sprawna / Nie sprawna*

Ogrzewanie Sprawne Sprawne / Nie sprawne*

Lodówka Sprawna Sprawna / Nie sprawna*

Klimatyzacja + pilot Sprawne Sprawna / Nie sprawna*

Łóżko elektrycznie 
opuszczane

Sprawne Sprawne / Nie sprawne*
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WYPOSAŻENIE 
TECHNICZNE

PRZEKAZANIE ODBIÓR

Telewizor + Pilot Sprawny Sprawny / Nie sprawny*

Antena zewnętrzna dvb Jest Brak

Antena satelitarna Sprawna Sprawna / Nie sprawna*

Dekoder tv sat Sprawny Sprawny / Nie sprawny*

Stacja multimedialna Sprawna Sprawna / Nie sprawna*

Karta sd auto mapa Jest Jest / Nie ma*

Radio Samochodowe Brak Brak

Markiza + korba Sprawna Sprawna / Nie sprawna*

Bagażnik na 4 rowery Sprawny Sprawny / Nie sprawny *

Panel Solarny Sprawny Nie uszkodzony /
Uszkodzony*

Kamera cofania Sprawna Sprawna / Nie sprawna*

Butla Gazowa 11 kg Jest Jest  / Nie ma*

Przewód elektryczny na 
bębnie plus 
przejściówka

Jest Jest  / Nie ma*

Wąż do napełniania 
wody + złączki

Jest Jest  / Nie ma*

Gaśnica / apteczka / 
trójkąt / kamizelki

Jest Jest  / Nie ma*

Przetwornica 500 W Jest Jest  / Nie ma*

Mata termiczna na 
przednią szybę

Jest Jest  / Nie ma*

Zestaw naprawczy koła Jest Jest  / Nie ma*

Najazdy Jest Jest  / Nie ma*

Akumulator pokładowy Jest Jest  / Nie ma*

WIWA PROGRESS Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12A, 83-332 Dzierżążno

wi-wa1@wp.pl

+48 516 194 810



DOKUMENTY 
PRZEKAZANE 

NAJEMCY

PRZEKAZANIE ODBIÓR

Dowód rejestracyjny Przekazany Odebrany / Nie odebrany*

Polisa ubezpieczeniowa Przekazana Odebrana / Nie odebrana*

Jeden komplet 
kluczyków

Przekazany Odebrany / Nie odebrany*

Ogólne warunki 
ubezpieczenia

Przekazane Odebrane / Nie odebrane*

Instrukcja pojazdu + 
gwarancja

Przekazane Odebrane / Nie odebrane*

INNE PRZEKAZANIE ODBIÓR

Najemca zostawił 
własny
Samochód

Zostawił / Nie
zostawił*

Odebrał / Nie odebrał*

Kluczyki Zostawił / Nie
zostawił*

Odebrał / Nie odebrał*

Stan auta zewnętrzny Uszkodzone  / Nie
Uszkodzone*

Odebrany / Nie odebrany*

Kaucja w wysokości 
5000 zł

Pobrana

Szkolenie z obsługi 
wszystkich
Systemów wyposażenia

Przeprowadzone

*Niepotrzebne skreślić

PRZEKAZUJĄCY: ODBIERAJĄCY:

WIWA PROGRESS Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12A, 83-332 Dzierżążno

wi-wa1@wp.pl

+48 516 194 810
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