
UMOWA NAJMU POJAZDU 

1. Niniejsza Umowa Najmu Pojazdu (dalej również jako: „Umowa”), wraz z Ogólnymi Warunkami Najmu („OW”) 

oraz Polityką Prywatności, stanowiącymi załączniki do Umowy, regulują warunki stosunku najmu pojazdu 

pomiędzy 

„Viking” Jarosław Wójcik z siedzibą w Karolinie (05-300), przy ul. Słonecznej 6, NIP: 8211156766, REGON: 

711875490, adres e-mail: biuro@vikingkampery.pl (dalej jako „Wynajmujący”)  

oraz  

__________________________________ zam. _________________________________________________ 

PESEL __________________, adres e-mail: __________________________________ (dalej jako „Najemca”)  

(zwanymi dalej łącznie jako „Strony”).  

2. Przedmiotem Umowy jest najem pojazdu CI MAGIS 84 XT o numerze rejestracyjnym W1MAGIS i nr 

identyfikacyjnym VIN: WF0DXXTTRDMR88661 („Pojazd”). 

3. Wynajmujący zobowiązuje się wynająć Pojazd Najemcy w terminie od ____________ do ___________ za 

kwotę ___________________  (słownie: ___________________________________________________). 

Odbiór i zwrot Pojazdu stwierdzone zostają Protokołem zdawczo-odbiorczym, stanowiącym Załącznik do 

niniejszej Umowy oraz następują w siedzibie Wynajmującego, w godzinach pracy biura Wynajmującego, z 

zastrzeżeniem postanowień zawartych w OW.  

4. Najemca niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego w związku 

z zawarciem i realizacją Umowy. Szczegółowe informacje na temat polityki przetwarzania danych osobowych 

znajdują się na stronie Wynajmującego pod adresem: biuro@vikingkampery.pl 

5. Najemca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść OW, udostępnionych na stronie internetowej 

Wynajmującego pod adresem biuro@vikingkampery.pl 

6. Najemca, celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy, wnosi kaucję zabezpieczającą, o której 

mowa w pkt. 4 OW. 

7. Najemca oświadcza, że posiada wystarczające środki na poczet uiszczenia należności wynikających z Umowy 

i OW. 

8. Najemca oraz osoby upoważnione przez Wynajmującego do kierowania Pojazdem, wskutek uprzedniego ich 

zgłoszenia przez Najemcę, zobowiązani są do przeprowadzania bieżącej kontroli stanu technicznego Pojazdu 

i korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności do tankowania Pojazdu paliwem 

zgodnym z rodzajem silnika Pojazdu. 

9. Niniejsza Umowa została podpisana przez Najemcę własnoręcznie, przy użyciu urządzenia umożliwiającego 

elektroniczne potwierdzenie złożenia podpisu. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają OW i Polityka prywatności. 

11. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

 

 

Załączniki: 

1) Ogólne Warunki Najmu z dnia 15.09.2021r. 

2) Polityka prywatności z dnia 15.09.2021r. 

3) Protokół zdawczo-odbiorczy. 
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