
 
§1. Regulamin wynajmu kampera 

 
1. Najemca ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu oraz bezwzględnie go przestrzegać, 

co potwierdza podpisując Umowę najmu z Wynajmującym. 
2. Wypożyczenie kampera następuje na podstawie podpisanej przez Najemcę Umowy najmu z 

Wynajmującym i po wpłaceniu należnej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem wraz z 
kaucją. 

3. Wynajmujący informuje Najemcę o fakcie, iż przedmiotem umowy jest najem pojazdu, a nie 
umowa o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 
r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ( Dz. 
U. 1997 Nr 133 poz. 884 z późn. zm.). Oznacza to, że Najemca zobowiązuje się do samodzielnej 
organizacji i planowania podróży oraz ma świadomość faktu, iż bierze na siebie pełną 
odpowiedzialność za siebie, współpasażerów, oraz za przedmiot najmu oraz jest przygotowany 
na ewentualne sytuacje nieprzewidziane, np. choroba, wypadek, awaria pojazdu itp., ponieważ 
pomoc Wynajmującego może być ograniczona z powodu np. godzin nocnych bądź braku 
zasięgu w miejscu pobytu Najemcy. Wynajmujący zapewnia wymagane prawem umowy 
ubezpieczenia Przedmiotu Najmu, dodatkowe ubezpieczenia Najemca zawiera we własnym 
imieniu i na własny rachunek. 

4. W dniu zawarcia umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza kserokopię dwóch 
aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem, w tym prawa jazdy. W przypadku wynajmu 
przedmiotu Najmu przez przedsiębiorcę należy dodatkowo przedłożyć odpis z KRS (wydany nie 
dawniej niż 1 miesiąc) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej. Umowę Najmu 
zawiera w takim wypadku osoba należycie umocowana do reprezentacji Najemcy. 

5. Warunkiem wynajmu pojazdu jest podpisanie Umowy oraz wpłacenie ustalonej kwoty wraz z 
kaucją określoną w Umowie. Kaucja ta podlega zwrotowi w przypadku uiszczenia opłaty za 
wypożyczenie i dokonania zwrotu sprzętu w stanie nie pogorszonym. W przypadku zaginięcia 
lub uszkodzenia/zniszczenia sprzętu, zwrot kaucji uzależniony jest od uregulowania przez 
Najemcę wartości sprzętu lub zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości szkody. Wypożyczający 
może potrącić z kaucji wartość szkody spowodowanej przez Najemcę. 

6. Pojazd może być prowadzony przez Najemcę i kierowców zgłoszonych przy wynajmie. 
7. Najemca jest zobowiązany na prośbę Wynajmującego, do podania nazwisk i adresów 

wszystkich kierowców, którzy nawet przez krótki czas będą w posiadaniu wynajętego pojazdu. 
Najemca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie działania kierowców. 

8. Najemca odbierając oraz zdając pojazd powinien sprawdzić wraz z Wynajmującym jej stan 
techniczny i kompletność wyposażenia, poświadczając ten fakt protokołem zdawczo-
odbiorczym. 

9. Najemca podpisując Umowę wynajmu potwierdza, że otrzymał pojazd pozbawiony wad, 
zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. 

10. Najemca 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. 

11. W czasie trwania Umowy wszelkie koszty eksploatacyjne, m.in. paliwo, przejazd płatnymi 
drogami oraz płyny eksploatacyjne pokrywa w całości Najemca. 



12. Najemca zobowiązuje się poinformować Wynajmującego o przybliżonej trasie podróży. 
Ewentualną podróż przedmiotem Umowy poza terytorium RP oraz kraje Unii Europejskiej 
należy wcześniej uzgodnić z Wynajmującym. W przypadku braku zgody Wynajmującego, 
Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w pojeździe, spowodowane 
naruszeniem niniejszych ustaleń oraz traci prawo do zwrotu w całości wpłaconej kaucji. 

13. Pojazd powinien być zamykany na czas nieobecności. Najemca zobowiązuje się do regularnej  
kontroli pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki niezbędne do bezpiecznej 
jazdy. Usterki spowodowane użytkowaniem pojazdu należy w miarę możliwości niezwłocznie 
usunąć. 

14. Najemca zobowiązuje się do posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz innych  
dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków wraz przez cały czas trwania Umowy. Najemca 
zobowiązuje się dopilnować, by dokumenty oraz kluczyki nie zostały skradzione, zgubione bądź 
zniszczone. Ewentualna kradzież, zgubienie bądź zniszczenie skutkuje zapłatą przez Najemcę, 
kary umownej w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). 

15. Pozostawienie wyżej wymienionych dokumentów lub kluczyków w pojeździe jest surowo  
zabronione, pełną odpowiedzialność za szkodę z tego wynikającą ponosi Najemca. 

16. Najemca zobowiązuje się do: 
a) przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego obowiązujących w kraju, w którym 

użytkuje przedmiot Najmu, Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu 
nieznajomości tych przepisów, 

b) regularnej kontroli stanu przedmiotu, w szczególności poziom oleju, wody jak również 
ciśnienia w oponach. Najemca zobowiązuje się do okresowego sprawdzenia, czy pojazd 
jest w stanie przydatności do ruchu drogowego. 

c) nieprowadzenia przedmiotu Najmu pod wpływem wszelkiego rodzaju niedozwolonych 
środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości, 

d) używania pojazdu w celach rekreacyjno-turystycznych oraz zgodnie z prawem o ruchu 
drogowym, 

e) zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach w miejscach o ograniczonej 
wysokości oraz do nieprzekraczania prędkości 120 km/h (zalecana prędkość 100 km/h),   

f) nie brania udziału pojazdem w imprezach typu testy, zawody, wyścigi samochodów, 
g) nieużywania pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, gruntowych oraz 

szutrowych,  w razie nie zastosowania się do warunku, Najemca obciążony zostanie 
kosztami wymiany/naprawy uszkodzonych lub nadmiernie zużytych elementów 
Pojazdu lub/i wyposażenia, 

h) nieprzewożenia pojazdem materiałów żrących, brudzących lub innych mogących 
powodować zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek elementów pojazdu lub/i 
wyposażenia, 

i) nieprzewożenia pojazdem dóbr i środków zabronionych obowiązującymi w danym 
kraju przepisami oraz do nieprzewożenia ładunków typu sprzęt AGD, 

j) bezwzględnego przestrzegania zakazu  palenia tytoniu, e-papierosów, IQOS, szisza i 
innych wyrobów tytoniowych oraz podobnych do niego wyrobów. Za złamanie zakazu 
obowiązuje kara w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) plus ewentualne 
koszty wymiany elementów wyposażenia i wykończenia kampera przesiąkniętych 
dymem. 

17. Zagraniczne podróże na obszarze Europy, do krajów pozaeuropejskich oraz stref objętych 
działaniami wojennymi i w strefach zagrożenia są zabronione. 

18. W razie kolizji, wypadku, pożaru, kradzieży, uszkodzeń spowodowanych przez dzikie zwierzęta, 
Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia policji i Wynajmującego. 
Najpóźniej jednak na następny dzień po wypadku. W przeciwnym razie roszczenia z tytułu 
ubezpieczenia nie zostaną uwzględnione. 

19. Nawet z niewielkich zaistniałych uszkodzeń Najemca jest zobowiązany do sporządzenia 
szczegółowego raportu dla Wynajmującego. Jeśli Najemca nie przygotuje - z jakiegokolwiek 
powodu - odpowiedniego protokołu, wówczas firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty 



odszkodowania za zaistniałe szkody. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do zapłaty 
pełnego odszkodowania. 

20. Wypełniony i podpisany protokół z zdarzenia należy przekazać Wynajmującemu najpóźniej w 
dniu zwrotu pojazdu. W szczególności musi on zawierać nazwiska i adresy osób 
poszkodowanych w zdarzeniu, numery polis OC (wraz z nazwami firm ubezpieczeniowych, 
które wydały te polisy) pojazdów uczestniczących, jak również dane dot. ewentualnych 
świadków oraz numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w zdarzeniu. 

21. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u Najemcy jak 
i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania kampera przez Wynajmującego. Najemca zrzeka 
się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wypadków, poniesionych szkód, obrażeń 
powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonej motorówki lub wystąpienia siły wyższej 

22. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia i osprzętu na skutek 
kradzieży lub zgubienia, Najemca zobowiązany jest do zwrotu równowartości kosztów 
odpowiadających wartości sprzętu lub jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z obowiązującym 
cennikiem z uwzględnieniem opłaty za czas wypożyczenia. 

23. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Najemca zobowiązuje się 
uregulować ustaloną przez Wynajmującego kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu, na 
podstawie spisanego Oświadczenia. 

24. Jeżeli po 3 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu Najemca nie zwróci sprzętu ani nie 
powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie 
zgłoszone policji. 

25. W przypadku braku dodatkowych kosztów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, całkowita kwota kaucji zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od daty oddania przedmiotu 
oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Kaucja zostanie zwrócona na wskazane przez 
Najemcę konto bankowe. Jeżeli w ciągu tych 14 dni zostaną wykryte usterki spowodowane 
przez Najemcę, a nie uwzględnione w protokole zdawczo-odbiorczym z powodu niedopatrzenia 
bądź zatajenia, Wynajmujący po udokumentowaniu usterek i przekazaniu dokumentacji 
Najemcy ma prawo do pomniejszenia wypłaconej kaucji o koszt naprawy ustalonych usterek. 

 
§2. Postanowienia końcowe 

 
1. Chcąc otrzymać fakturę za wynajem należy podczas składania rezerwacji podać NIP oraz dane 

firmy. Nie podanie tych danych w momencie opłacania zadatku, skutkuje brakiem możliwości 
wystawienia faktury za wynajem. 

2. W trakcie dokonywania rezerwacji Najemca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych 
osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu 
umożliwienia przeprowadzenia procesu rezerwacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
regulacjami prawnymi, tj. ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną. 

3. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a klientem jest prawo polskie. 
Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia sądem 
właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. W zakresie nie uregulowanym w 
niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


