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Skrócony regulamin najmu pojazdów typu Kamper 

1. Przedmiotem najmu jest wyłącznie pojazd – nasza firma nie organizuje wyjazdów, nie świadczy usług 
turystycznych, ani nie pośredniczy w zawieraniu umów dotyczących wyjazdów turystycznych. Najemca 
samodzielnie organizuje wyjazd na własne ryzyko i odpowiedzialność – również wobec pozostałych 
uczestników wyjazdu.  

2. Pojazdy wydawane i odbierane są wyłącznie w godzinach pracy firmy, tj. od poniedziałku do piątku w 
godz. 8-17, w soboty od 9 do 14, z zastrzeżeniem że czynności te trwają około 45 minut i po uprzednim 
ustaleniu dokładnej godziny 

3. Doba najmu kończy się o godzinie 10, natomiast odbiór pojazdów następuje od godziny 14 – jest to tzw. 
doba hotelowa dla w/w samochodów. 

4. Pojazdy wydawane są czyste z zewnątrz i wewnątrz i odbierane są w tym samym stanie. Sprzątanie 
wewnątrz musi obejmować również opróżnienie wszelkich zbiorników wody czystej i brudnej, WC. 

5. Najemca oraz inne osoby prowadzące pojazd muszą mieć ukończone 25 lat oraz posiadać uprawnienia 
kat. B od co najmniej 3 lat oraz posiadać w chwili odbioru auta dwa dokumenty potwierdzające 
tożsamość – najlepiej prawo jazdy oraz ważny dowód osobisty, ewentualnie paszport. 

6. W celu dokonania rezerwacji najmu wystarczy telefonicznie lub online zgłosić termin, w którym 
planowany jest wyjazd. Po potwierdzeniu dostępności wymagana jest wpłata w wysokości 30% ceny 
całkowitej ceny najmu w przeciągu 3 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji – kwotę nie mniejszą 
niż 1500zł, stanowi ona kaucję zabezpieczającą najem pojazdu w danym terminie. 
Dane do wpłaty: Santander 57 1090 1753 0000 0001 3104 1702, tytułem: kaucja rezerwacyjna + 
nazwisko Najemcy 

7. Obowiązuje całkowity zakaz opuszczania granic Unii Europejskiej bez zgody Wynajmującego, Najemca 
jest również obowiązany przedstawić przed wyjazdem ramowy plan podróży pojazdu. 

8. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych substancji, również e-papierosów, 
a także przewozu i przebywania zwierząt domowych. 

9. Rozliczenie kaucji za najem pojazdu w wysokości 4000zł (płatna przy odbiorze pojazdu lub przelewem 
na firmowy rachunek bankowy) następuje w chwili zwrotu pojazdu, jeśli jego stan przy zdaniu nie budzi 
żadnych zastrzeżeń, a auto zostaje zwrócone terminowo – czyste z zewnątrz i w środku. 
Wynajmującemu przysługuje prawo do rozliczenia kaucji w ciągu 7 dni od dnia zwrotu pojazdu. 

10. Najemca jest obowiązany zawsze zamykać pojazd oraz dbać o to, by kluczyki oraz dokumenty 
pozostawały w zabezpieczonym miejscu – w przypadku opuszczenia pojazdu, powinien zawsze zabierać 
je ze sobą. 

11. W przypadku awarii, kolizji drogowej lub każdego innego zdarzenia Najemca jest obowiązany 
bezzwłocznie poinformować Wynajmującego, policję, oraz ubezpieczyciela i zabezpieczyć pojazd przed 
dalszymi uszkodzeniami.  

12. Wydanie pojazdu następuje po uiszczeniu opłat z góry, wraz z opłatą serwisową w wys. 500zł, która 
obejmuje: 
- napełnienie butli gazowej do pełna, 
- zbiornik wody czystej uzupełniony do pełna, 
- zbiornik wody szarej opróżniony, 
- zbiornik toalety WC opróżniony, zalany płynem chemicznym, 
- dodatkowy pojemnik z płynem do toalety, 
- uzupełnienie płynów eksploatacyjnych do pełna, w tym płynu spryskiwaczy 
- wydanie przewodów prądowych, przejściówek, węża do napełniania wody, przedłużacza, 
- podstawowe przeszkolenie w zakresie użytkowania kampera 

13. Pełna treść umowy najmu jest dostępna na żądanie lub w siedzibie Wynajmującego. 


