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Umowa najmu Kampera 

nr ……………….  

 

zawarta w dniu ................................. r.  w 

……………… pomiędzy: 

 

Sebastianem Szczepaniakiem, prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą S2CODE 

Sebastian Szczepaniak (adres: ul. Tomasza 

Strzembosza 3/14, 20-153 Lublin ,NIP 

7141633024, REGON: 380690355, 

reprezentowanym przez: 

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

zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym, 

 

a 

 

Nazwa: ____________________________________  

NIP:________________ REGON: ______________ 

wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy _______________________________ 

___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, numer KRS ________________________, 

wysokość kapitału zakładowego: 

______________________, wysokość kapitału 

wpłaconego: __________________ 

Ulica: _____________________________________  

Nr domu: _____ Nr lokalu: ___________________ 

Miejscowość: _______________________________  

Kod pocztowy: ___ - ____ Poczta: ______________ 

ADRES DO KORESPONDENCJI: 

Ulica: _____________________________________  

Nr domu: _____ Nr lokalu: ______ 

Miejscowość: _____________________________  

Kod pocztowy: __ - ____ Poczta: ______________ 

DANE UŻYTKOWNIKA UPRAWNIONEGO DO 

REPREZENTACJI NAJEMCY: 

Imię i nazwisko: ____________________________ 

PESEL: ___________________________________  

Dowód Osob. / Paszport: _____________________  

Telefon:___________ e-mail:__________________ 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………….. 

zwanym/zwaną w dalszej części umowy Najemcą, 

o treści następującej: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem 

Kampera: 

Marka Citroen 

Model Jumper 

Wersja wyposażenia  Lounge 45 
Pojemność silnika  2,2 
Rodzaj paliwa DIESEL 

zwanego dalej „Kamperem”. 

2. Najemca oświadcza, iż: 
a) zapoznał się z warunkami Umowy, w 

tym postanowieniami Ogólnych 

Warunków Najmu Kampera 

(Regulaminu) załączonego do niniejszej 

Umowy oraz dostępnego na stronie 

internetowej Wynajmującego 

www.xcamper.pl (dalej: Regulamin) 

oraz z stanowiącą załącznik do 

Regulaminu Tabelą Opłat, i wyraża na 

nie zgodę; 

b) zapoznał się z załączonymi do niniejszej 

Umowy i stanowiącymi jej integralną 

część: 

1) Instrukcją obsługi Kampera, 

2) Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia 

Kampera; 

c) on i wszyscy objęci Umową 

Użytkownicy spełniają warunki do 

zawarcia Umowy określone w § 2 ust. 1 

Regulaminu;  

d) wyraża zgodę na dokonywanie 

wzajemnych doręczeń w zakresie 

objętym Umową za pośrednictwem 

wskazanych w Umowie do kontaktu 

numeru telefonu oraz adresu skrzynki 

poczty elektronicznej; 

e) wszelkie wskazane przez niego do 

Umowy dane zostały przez niego 

sprawdzone i są prawdziwe. 

3. Wynajmujący wskazuje następujące dane 

kontaktowe w sprawie niniejszej umowy: 

Numery telefonu: 575520813 
Adres e-mail: kontakt@xcamper.pl  

§ 2 
Wynajmujący wynajmuje, a Najemca przyjmuje 

w najem Kamper na zasadach wskazanych w 

niniejszej Umowie i w Regulaminie stanowiącym 

załącznik do niniejszej Umowy. 

§ 3 
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony:  

od dnia  ……………………., godz. ………….  

do dnia ………………..…….., godz. ………… 
2. Termin wydania Kampera:  

………………………………………………… 

3. Miejsce wydania Kampera:  
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………………………………………………… 

4. Termin zwrotu Kampera:  

………………………………………………… 

5. Miejsce zwrotu Kampera:  

………………………………………………… 

§ 4 

1. Czynsz za okres najmu wskazany w § 3 

ust. 1:  

………………. zł (słownie ………………… 

złotych) brutto (…………. zł netto). 

2. Czynsz za każdy dodatkowy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy najmu (przedłużenia Umowy):  

………………. zł (słownie ………………… 

złotych) brutto (…………. zł netto) / NIE 

USTALONO  (niepotrzebne skreślić) 

3. Opłata Serwisowa: 
……………. zł  

(słownie: ………………………… złotych) 

4. Kaucja:  
……………. zł  

(słownie: ………………………… złotych) 

5. Opłata Rezerwacyjna:  
……………. zł  

(słownie: ………………………… złotych) 

6. Termin zapłaty Opłaty Rezerwacyjnej: 

……………………………….. 

7. Termin zapłaty Czynszu i Opłaty Serwisowej 

- w całości z góry, nie później niż  przed 

wydaniem Kampera 

6. Sposób zapłaty Czynszu (zaznaczyć właściwy 

kwadrat): 
 gotówką  
 przelewem na rachunek bankowy 

Wynajmującego:  
……………………………. 

7. Sposób zapłaty Opłaty Rezerwacyjnej 

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 gotówką  
 przelewem na rachunek bankowy 

Wynajmującego:  
………………………… 

8. Sposób zapewnienia Kaucji (zaznaczyć 

właściwy kwadrat): 
 gotówka 
 przelew na rachunek bankowy 

Wynajmującego:  
…………………………. 

§ 5 

OPCJE DODATKOWE 
Wynajmujący nie wyraża zgody / wyraża zgodę 

(niepotrzebne skreślić) na Użytkowników: 

 

Imię i 

nazwisko 

PESEL Numer 

telefonu 

E-mail 

    

    

    

§ 6 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy 

wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem postanowień 

Regulaminu. 

2. Załączniki, w tym przede wszystkim 

Regulamin, stanowią integralną część 

niniejszej Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą 

umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego.  

 
Załączniki: 

Nr 1 Regulamin (Nr 1a) wraz z Tabelą Opłat (nr 1b) 

Nr 2 Instrukcja obsługi Kampera 

Nr 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kampera 

Nr 4 Protokół zdawczo-odbiorczy 

Nr 5 Zgoda na wyjazd za granice (TAK/NIE) 
 

WYNAJMUJĄCY  

 

 

 

 

NAJEMCA 

 

 


