
 

 

Załącznik nr 1 do Umowy Najmu  

 

Warunki Ogólne Wynajmu Samochodu Campingowego 

1.Ogólne zasady /warunki wynajmu 

1.1 Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki 

Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu samochodu campingowego. Niniejsze 

warunki stanowią integralną część Umowy Najmu samochodu i stają się wiążące dla Stron z 

chwilą podpisania Umowy Najmu samochodu campingowego zwanego w dalszej części 

Pojazdem. 

1.2 Przedmiotem Umowy Wynajmu jest tylko i wyłącznie wynajem samochodu 

campingowego wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-

odbiorczym. 

1.3 Wynajem rozpoczyna się z chwilą przekazania pojazdu  Najemcy i podpisaniem protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

1.4 Protokół zdawczo-odbiorczy (załącznik nr 2 do Umowy Najmu) musi być wypełniony i 

podpisany przez obie strony Umowy oraz stanowi załącznik do Umowy Najmu. 

2. Wymagania wobec Najemcy i kierowcy   

2.1 Kierowcą Pojazdu może być Najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do 

umowy Najmu jako drugi kierowca. Kierujący Pojazdem musi mieć ukończone 28 lat oraz 

posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat. 

2.2 W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza ksero dwóch 

aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem (w tym jednym z nich musi być prawo 

jazdy),które są niezbędne do podpisania Umowy  Najmu lub w przypadku firm odpis z KRS 

(wypis z ewidencji) oraz dwa dokumenty tożsamości oraz ich kserokopie  osoby 

upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego. 

2.3 Najemca jest osobą odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań stawianych przed 

kierowcą. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody w trakcie 

wynajmu oraz postępowanie niezgodne z Warunkami Wynajmu przez wszystkich 

uczestników podróży, w tym także kierowcy. W przypadku najmu tego samego pojazdu 

przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna.  

2.4 Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów Pojazdu wraz z 

dowodem rejestracyjnym i kompletem kluczy z pilotem  przez cały czas trwania Umowy i 

powinien stosować zasady najwyższej rzetelności w ich zabezpieczeniu przed kradzieżą lub 

zgubieniem. Pozostawienie w/w dokumentów w samochodzie jest surowo zabronione, gdyż 



 

 

jednoczesna kradzież samochodu z dokumentami tego samochodu przekreśla możliwość 

uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela, w takiej sytuacji pełną odpowiedzialność 

ponosi Najemca. 

2.5 Najemca/kierowca jest zobowiązany do tankowania pojazdu na renomowanych stacjach 

paliw i zachowania potwierdzeń płatności na wypadek awarii silnika , wskutek wadliwego 

paliwa. W przypadku niedotrzymania tego postanowienia Najemca może zostać pociągnięty 

do odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia. 

3. Ubezpieczenie 

3.1 Pojazd posiada ubezpieczenie OC ,AC oraz NW.  Najemca otrzyma kopie Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia , szczegółowo  określające procedury postępowania oraz 

wymagania w stosunku do Najemcy/kierowcy w sytuacji powstania szkody. Najemca 

/kierowca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia . W przypadku ich nie przestrzegania Najemca ponosi pełną odpowiedzialność 

za wszelkie straty powstałe z tego tytułu, a w szczególności za sytuacje, gdy może to 

doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.  Odpowiedzialność 

Najemcy w żaden sposób nie jest ograniczona , w przypadku szkód przekraczających 

otrzymane odszkodowanie lub w razie odmówienia wypłaty odszkodowania przez 

ubezpieczyciela , jeśli powodem zdarzenia była lekkomyślność lub niedbalstwo, naruszenie 

przepisów ,jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

 

4. Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności. 

4.1 Rezerwacji samochodu campingowego można dokonać drogą telefoniczną lub 

elektroniczną (e-mail),otrzymując drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji 

samochodu campingowego. 

4.2 Zamówienie klienta jest wiążące Wynajmującego dopiero po jego potwierdzeniu na 

piśmie w formie umowy, pod rygorem nieważności. Żadna inna forma potwierdzenia nie 

obowiązuje. Procedura najmu obejmuje: 

- złożenie przez klienta zapytania o dostępność Pojazdu z podaniem daty wydania i zwrotu 

Pojazdu, a także miejsca odbioru. 

- potwierdzenie przez Wynajmującego wolnego terminu -  przedstawienie oferty.  

- w celu potwierdzenia rezerwacji dokonanej w formie o której mowa w pkt 4.1 a następnie 

podpisanej Umowie Najmu, należy w ciągu 3 dni kalendarzowych od podpisania Umowy 

wnieść opłatę rezerwacyjną w kwocie odpowiadającej wysokości kaucji, na konto lub  

gotówką w kasie firmy, chyba że Strony postanowią inaczej. Brak wpłaty we wskazanym 

terminie, oznacza automatyczne rozwiązanie Umowy. 



 

 

- na 30 dni przed planowaną datą odbioru samochodu przez Najemcę, należy opłatę 

rezerwacyjną powiększyć dokonując wpłaty uzupełniającej do 50% ogólnej wartości opłaty za 

wynajem określonej w Umowie Najmu. 

- pozostała część opłaty musi zostać wpłacona na konto Wynajmującego lub gotówką w kasie 

na 3 dni robocze przed rozpoczęciem okresu wynajmu. Datą dokonania płatności jest data 

wpływu środków na konto Wynajmującego. 

- jeśli całkowita opłata nie zostanie wniesiona w ustalonym terminie, będzie to 

równoznaczne z rezygnacją z wynajmu samochodu campingowego i wówczas opłata 

rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. 

- po podpisaniu Umowy Najmu zmiana terminu wynajmu jest możliwa tylko i wyłącznie za 

zgodą Wynajmującego. Jeżeli taka zmiana ma być dokonana w terminie krótszym niż 30 dni 

od ustalonej daty rozpoczęcia okresu wynajmu, może zostać dokonana tylko na zasadzie 

odstąpienia od Umowy Najmu. 

Koszt wynajmu/opłata za wynajem samochodu campingowego  ustalana jest na podstawie 

aktualnego cennika umieszczona na stronie internetowej Wynajmującego i składa się z :  

(chyba że strony postanowią inaczej) 

- wynagrodzenia  za wynajem liczonego wg. liczby dni określonych w Umowie   Najmu, 

- opłaty serwisowej  za jednorazowe wyposażenie samochodu w pełną butlę gazu, 

przygotowanie i wyposażenie toalety chemicznej w specjalistyczny płyn i papier toaletowy 

do WC, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych i wody, przegląd pojazdu, mycie zewnętrzne, 

szkolenie z zakresu obsługi. 

- kaucji, która w przypadku prawidłowego użytkowania samochodu jest zwracana. 

4.3 Najemca ponosi koszty eksploatacyjne związane  z użytkowaniem samochodu, w tym 

koszty paliwa, winiet za granicą, opłat za autostrady i parkingi, koszty promów i przejazdów 

przez tunele, koszty mandatów i kar oraz naprawy uszkodzeń powstałych z winy Najemcy. 

 

5. Kaucja 

5.1 Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję w wysokości 3000 PLN na zabezpieczenie 

wszelkich należności i roszczeń Wynajmującemu w stosunku do Najemcy, wynikających z 

Umowy, a w szczególności: 

- w przypadku kradzieży samochodu i szkody całkowitej,  

- zgubienie kluczyków lub pilota do autoalarmu, 

- uszkodzenie wypożyczonego samochodu, 



 

 

- zgubienie dowodu rejestracyjnego, 

- uszkodzenie wnętrza samochodu np. uszkodzona tapicerka, meble,  

- palenie tytoniu w samochodzie. 

5.2 W przypadku uszkodzenia przedmiotów najmu, z kaucji potrącona zostanie kwota 

odpowiadająca wysokości zniszczeń lub kwota odpowiadająca wysokości utraty prawa do 

obniżki opłaty ubezpieczenia samochodu z tytułu bezszkodowej jazdy. 

5.3 Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z kaucji zobowiązań Najemcy 

powstałych w wykonaniu niniejszej umowy, w tym w szczególności zobowiązań powstałych 

w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków nałożonych na Najemcę Umową Najmu, 

a niezapłaconych przez Najemcę najpóźniej w dniu zwrotu samochodu. 

5.4 Jeśli wysokość zobowiązań wynikających  z niniejszej Umowy przewyższać będzie 

wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty 

zobowiązania. 

5.5 Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zwrotu samochodu, jednakże nie 

wcześniej niż po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy 

Najmu. 

5.6 Najemca odpowiada za wszystkie opłaty i mandaty itp. np. złe parkowanie, które otrzyma 

z kraju i z zagranicy Wynajmujący po zwrocie kaucji. 

Najemca zwróci koszty Wynajmującemu w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej. W 

przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie Najemca zapłaci Wynajmującemu odsetki 

za zwłokę wraz z innymi opłatami związanymi z wyegzekwowaniem zapłaty.   

 

6. Odstąpienie od Umowy 

6.1 W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przez Najemcę w terminie krótszym od 30 

dni, opłata rezerwacyjna wysokości 50%   wpłacona Wynajmującemu nie podlega zwrotowi. 

Odstąpienie od Umowy Najmu musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej. 

Za datę odstąpienia od Umowy Najmu przyjmuje się datę wpływu dokumentu odstąpienia do 

Wynajmującego. W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przez Wynajmującego 

zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu wszystkich pobranych opłat. 

 

7. Przekazanie i zdanie samochodu  

7.1 Termin najmu jest określony w Umowie Najmu. Wynajmujący oświadcza, że okresy 

najmu dzielą się na sezony: niski, średni, wysoki i są określone w aktualnym cenniku .  



 

 

7.2 Sezon wysoki stanowi okres od czerwca do września oraz długie weekendy  

7.3 Sezon średni stanowią miesiące maj i październik . 

7.4 Sezon niski stanowią pozostałe miesiące w roku .  

7.5 W zależności od sezonu, samochód campingowy wynajmowany jest na poszczególne 

okresy : 

- sezon wysoki minimum 7 dni, wydanie samochodu sobota w godz. 15 – 19 pierwszego dnia 

wynajmu, natomiast zdanie samochodu w godz. 7 – 10 ostatniego dnia wynajmu, chyba że 

strony postanowią inaczej. 

-  w pozostałych sezonach  od  3 – 5 dni, dzień, godzina wydania samochodu i zwrotu mogą 

być ustalone  indywidualnie. 

7.6 W przypadku samowolnego przedłużenia terminu zwrotu samochodu w stosunku do 

terminu określonego w Umowie Najmu, Najemca ponosi koszty kary umownej w wysokości 

100 zł za każdą rozpoczętą godzinę po upływie tego terminu oraz pokrywa wszelkie straty 

zaistniałe z tego powodu. Jeżeli Najemca nie zwróci  samochodu campingowego do 6 godzin 

i nie skontaktuje się z Wynajmującym, ten może powiadomić organa ścigania o kradzieży i 

spowoduje to całkowitą utratę kaucji. Jeżeli Najemca zwróci samochód campingowy w 

terminie wcześniejszym  niż wskazany w Umowie Najmu, Wynajmujący nie jest zobowiązany 

do zwrotu opłaty z tego tytułu. 

Przed przekazaniem samochodu klient/Wynajmujący jest zobowiązany przejść przeszkolenie 

w zakresie obsługi samochodu campingowego oraz ma możliwość odbycia jazdy próbnej w 

towarzystwie Wynajmującego. Procedura wydania i zdania samochodu jest zawsze 

zakończona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.  

7.7 Najemca jest zobowiązany do zwrotu samochodu campingowego w takim stanie  w jakim 

go otrzymał w najem, czysty i sprzątnięty umyty wewnątrz, z opróżnionym zbiornikiem wody 

brudnej i opróżnioną toaletą chemiczną. W przeciwny wypadku Najemca zostanie obciążony 

kosztem takiej usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem Wynajmującego. 

7.8 Najemca może wykupić dodatkowy pakiet serwisowy, który obejmuje: podstawowe 

sprzątanie wewnątrz samochodu campingowego, mycie wyposażenia, opróżnienie 

zbiorników i kasety WC, natomiast nie obejmuje prania tapicerki, chodników, dezynfekcji 

lodówki, udrażniania pozapychanych instalacji oraz innych specjalistycznych zabiegów 

czyszczących. 

7.9 Samochód campingowy zostaje przekazany  Najemcy z pełnym bakiem paliwa i taki też 

musi zostać zwrócony, w przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata za uzupełnienie 

paliwa w wysokości rynkowej ceny  powiększone o koszty administracyjne w wysokości 2,5 

PLN za każdy litr, a kwota ta zostanie potrącona z kaucji. 



 

 

8. Limit dobowy kilometrów wynosi 400 km, po przekroczeniu płatne dodatkowo zgodne z 

cennikiem Wynajmującego, chyba że Strony postanowią inaczej.  

8.1 Odbiór samochodu campingowego przez Wynajmującego nie zwalnia Najemcy z 

odpowiedzialności za szkody, jeżeli zostały wykryte później, a nie można było ich zauważyć 

przy przeglądzie podczas zwrotu samochodu.  

8.2 W przypadku opóźnienia w wydaniu samochodu z winy Wynajmującego, zobowiązuje się 

on do zwrotu różnicy kosztów wynikających z ilości dni opóźnienia w przekazaniu samochodu 

campingowego.  

9. Ograniczenia w zakresie użytkowania 

9.1 Pojazd należy właściwie zamykać oraz zabezpieczać. Najemca zobowiązany jest do 

regularnej kontroli Pojazdu i upewnienia się , iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do 

bezpiecznej jazdy. 

9.2 Dozwolone jest jedynie poruszanie się samochodem campingowym po terenie państw 

Wspólnoty Europejskiej (i państw stowarzyszonych), a wszelkie wyjazdy do państw Europy 

Wschodniej (np. Rosja, Ukraina, Białoruś) są bezwzględnie zabronione. Zabronione jest 

również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i 

zamieszkami. 

9.3 Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu samochodu campingowego. 

9.4 W samochodzie campingowym obowiązuje  bezwzględny  zakaz palenia tytoniu. 

9.5 Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich koniecznych prac 

związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu w samochodzie na 

koszt Najemcy. 

9.6 Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub 

innych używek. 

9.7 Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przesunięcia przewidzianego w Umowie Najmu 

terminu rozpoczęcia okresu najmu z uwagi na usterki techniczne mające wpływ na 

bezpieczeństwo jazdy bądź inne opóźnienia związane z wystąpieniem siły wyższej. W 

przypadku przewidywanego opóźnienia przekraczającego 48 godzin, Najemca uprawniony 

jest do otrzymania zwrotu uiszczonych wpłat, a rezerwacja na pojazd zostaje anulowana lub 

przesunięta. Najemcy nie przysługuje w takim przypadku żadne roszczenie odszkodowawcze 

w stosunku do Wynajmującego. 

9.8 Samochód campingowy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych 

niż rekreacyjno – turystyczne, nie może być wykorzystywany do transportu  rzeczy  w  

szczególności  ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych. 



 

 

10. Postępowanie w przypadku awarii/wypadków 

10.1 Samochód campingowy objęty jest ubezpieczeniem OC, AC oraz NW . W razie awarii, 

kolizji, wypadku Najemca ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego, a 

dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju uszkodzenia / awarii, a także innych 

okoliczności mających wpływ na ustalenie sprawcy i wypłatę odszkodowania. 

10.2 Jeśli szkoda lub awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie 

stanu technicznego samochodu campingowego, Najemca może kontynuować jazdę. Jeżeli  

szkoda lub awaria ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy lub na pogorszenie stanu 

technicznego samochodu, Najemca nie może kontynuować jazdy, a uszkodzenie powinno 

zostać  usunięte w porozumieniu z Wynajmującym. Po uzyskaniu zgody od wynajmującego 

może  kontynuować bezpieczną  podróż gwarantującą odpowiedni stan techniczny Pojazdu. 

Najemcy nie przysługuje w takim przypadku żadne roszczenie odszkodowawcze w stosunku 

do Wynajmującego. 

10.3 W przypadku kradzieży lub uszkodzenia Pojazdu w wyniku włamania, kolizji, wypadku, 

Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu policji i uzyskania poświadczenia o 

przyjęciu zgłoszenia. Wszystkie szkody nie zgłoszone na policję Najemca będzie likwidował 

na własny koszt. Zgłoszenie powinno zawierać szczegóły zdarzenia, w tym wielkości i rodzaj 

uszkodzenia, nazwiska, adresy, osób i numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w 

zdarzeniu, numery polis, dane świadków. Komplet dokumentów obowiązkowo musi być 

przekazany Wynajmującemu w dniu zwrotu Pojazdu, dokumenty pisane w językach obcych 

muszą być przetłumaczone . 

10.4 W przypadku gdy awaria powstała z winy Najemcy, ponosi on pełną odpowiedzialność 

za ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione 

straty. 

10.5 W sytuacji gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do 

zwrotu uzgodnionych z nim kosztów na usunięcie awarii pod warunkiem dostarczenia pełnej 

dokumentacji usunięcia awarii oraz wymienionych części. 

10.6 W sytuacji, gdy w wyniku wypadku lub kradzieży kontynuowanie podróży nie jest 

możliwe, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zorganizowania zakwaterowania  ani 

pokrycia kosztów na czas naprawy i / lub powrotu do miejsca zamieszkania .      

11.Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych 

Najemca wyraża niniejszym zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych 

osobowych przechowywanych w bazach danych Wynajmującego i zawartych w jakichkolwiek 

dokumentach składanych przez Najemcę Wynajmującemu oraz tworzonych przez 

Wynajmującego na podstawie Umowy Najmu oraz w związku z jej przedmiotem ( Dane 

Osobowe) dla celów zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem Wynajmującego. 



 

 

11.1 Zgoda na ujawnianie Danych Osobowych Najemca wyraża zgodę na ujawnianie Danych 

Osobowych upoważnionym pracownikom i doradcom Wynajmującego, zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia  29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  

 

Powyższe warunki mogą ulec  zmianie o ile strony umowy postanowią inaczej i zostaną 

udokumentowane stosownym zapisem w Umowie Wynajmu. 


