
WARUNKI NAJMU PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ

I. Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki
Najemcy i Wynajmującego.
§1 PRZEDMIOT NAJMU

1. Przedmiotem  najmu  jest  pojazd  specjalny  (przyczepa  campingowa)  zwany  dalej 
„pojazdem” wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-
odbiorczym.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Koszty eksploatacyjne pojazdu w trakcie czasu trwania wynajmu takie jak np. płyny 

eksploatacyjne, przejazd drogami płatnymi, ew. mandaty itp., pokrywa najemca. 
2. Najemca otrzymuje Pojazd z następującym wyposażeniem standardowym;

- bęben z kablem elektrycznym,
- adapter do podłączenia bębna do skrzynki elektrycznej CCE 0,5m x 2,5 mm2

- kabel 1,5 m do podłączenia gniazda przyczepy z bębnem,
- adapter 13 pin/7pin do podłączenia przyczepy do instalacji samochodu,
- butla gazowa 5 kg + reduktor 30mbar (na życzenie Klienta 2 butle) + klucz reduktora 
butli gazowej,
- kanister do zalania zbiornika wody pitnej oraz zbiornika spłuczki toalety Thetford,
- zbiornik 19 litrowy na ścieki szare z części kuchennej, umywalki oraz natrysku,
- koło zapasowe pojazdu kempingowego,
- klucz do nóg wsporczych przyczepy,
- kliny blokujące koła przyczepy,
- dodatkowy stopień wejściowy do pojazdu kempingowego,
- kosz plastikowy z częścią wyposażenia dodatkowego.

3.  Najemca  otrzymuje  czysty  i  umyty  pojazd.  Najemca  jest  zobowiązany do  zwrotu 
pojazdu czystego, posprzątanego i umytego. W przypadku nie wywiązania się z tych 
postanowień  regulaminu,  naliczona  zostanie  opłata,  potrącana  z  kaucji,  wynosząca 
odpowiednio 50 zł za sprzątanie pojazdu oraz 50 zł za jego mycie – łącznie 100 zł.

4. Najemca otrzymuję pojazd kempingowy z napełnionym zbiornikiem paliwa i w takim 
stanie go zwraca. Konieczność uzupełnienia paliwa w zwracanym pojeździe obciąża 
Najemcę kosztami paliwa oraz usługi.

5.  Minimalny  okres  najmu  przyczepy  kempingowej  wynosi  4  dni,  zaś  w  sezonie 
wakacyjnym minimum 7 dni.

6. W przypadku nieterminowego zwrotu pojazdu Wynajmujący naliczy karę umowną w 
wysokości  50  zł  z  każdą  rozpoczętą  godzinę  spóźnienia.  Wynajmujący ma  prawo 
potrącić tą kwotę z kaucji.

7. Najemca ma prawo do przedłużenia okresu najmu pojazdu, za zgodą Wynajmującego, 
z tym zastrzeżeniem, że informację o planowanym przedłużeniu okresu najmu jest on 
obowiązany  przekazać  Wynajmującemu  nie  później  niż  na  48  godzin  przed 
zakończeniem obowiązywania umowy najmu. Opłata za przedłużenie Najmu będzie 
naliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem najmu.

8. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu w terminie wcześniejszym, niż wynikający z 
umowy najmu, kwota za niewykorzystany okres najmu nie podlega zwrotowi. Zwrot 
niewykorzystanej  kwoty  jest  możliwy  jedynie  w  przypadku,  gdyby  konieczność 
wcześniejszego zwrotu Pojazdu wynikała z wyłącznej winy Wynajmującego.

9.  Wynajmujący  ma  prawo  do  podjęcia  stosownych  kroków  prawnych,  w  tym  do 
powiadomienia odpowiednich instytucji i organów, w sytuacji gdy przedmiot najmu 
nie  zostanie  zwrócony w ciągu 24 godzin  licząc  od godziny zwrotu  określonej  w 
umowie najmu. Wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem obciążają Najemcę. 



§3 NAJEMCA
1. Najemca musi być osobą narodowości polskiej, W innym przypadku potrzebna jest 

zgoda wynajmującego.
2. Najemca oraz wskazani przez Najemcę kierowcy muszą mieć ukończone 28 lat.
3. Kierowca musi posiadać prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat.
4. Dane Najemcy należy potwierdzić aktualnymi dwoma dowodami tożsamości. Ponadto 

Najemca  jest  zobowiązany  do  posiadania  i  okazania  ich  Wynajmującemu  przed 
podpisaniem  umowy,  następujących  dokumentów;  dowodu  rejestracyjnego 
samochodu ciągnącego oraz  prawa jazdy obejmującego uprawnienia kat. B lub B+E. 
Zakres posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami regulują odrębne przepisy. 

5. W sytuacji, gdy Najemca posiada prawo jazdy kat. B, samochód ciągnący musi spełnić 
łącznie 2 warunki: suma dopuszczalnych mas całkowitych zestawu auto i przyczepa 
kempingowa nie  może przekroczyć 3,5 tony,  zaś masa własna pojazdu ciągnącego 
musi być wyższa o 1//3 od dopuszczalnej  masy całkowitej  przyczepy.  Jeżeli  suma 
zestawu auta ciągnącego i przyczepy przekracza 3,5 tony Najemca jest zobowiązany 
do posiadania prawa jazdy kat. B+E lub C+E.

§ 4 REZERWACJA I ZAPŁATA ZA WYNAJEM POJAZDU
1. Najemca dokonuje wstępnej  rezerwacji  drogą telefoniczną.  Najemca może zmienić 

termin swojego wyjazdu bez straty zadatku na inny wolny termin i bez ponoszenia 
z tego  tytułu  żadnych  kosztów,  jeżeli  zmiana  terminu  nastąpi  nie  później  niż  1 
miesiące przed terminem określonym w rezerwacji.

2. Najemca może również zmienić przedmiot  najmu na inny,  o  ile  jest  dostępny,  nie 
później jednak niż na 1 miesiąc przed terminem określonym w rezerwacji.

3. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o przybliżonej trasie 
swojej podróży. Na podróż do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej wymagana 
jest dodatkowa zgoda Wynajmującego. Jeżeli Najemca nie uzyska takowej zgody od 
Wynajmującego ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do wszelkich uszkodzeń 
na Przedmiocie Najmu.

4. Dokonanie wstępnej rezerwacji nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych i nie 
obciąża w żaden sposób Najemcy.

5. Po wstępnej  rezerwacji,  Najemca zobowiązany jest  wpłacić w ciągu 7 dni od daty 
wstępnej  rezerwacji,  zadatek  w  wysokości  30%  całkowitej  kwoty  za  wynajem, 
wynikającej  z  cennika  i  z  okresu  wynajmu  Pojazdu  pod  rygorem  wygaśnięcia 
rezerwacji.

6. Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z rezerwacji w okresie krótszym 
niż  7  dni  od  dnia  rozpoczęcia  obowiązywania  umowy  najmu.  Stanowi  ona 
zryczałtowaną  rekompensatę  Wynajmującego  z  tytułu  utraconych  przychodów 
wskutek wycofania pojazdu z obrotu i możliwości zarezerwowania do przez innych 
Klientów.

7. Pozostałą  część  wynagrodzenia  wynikająca  z  Cennika  i  długości  trwania  umowy 
najmu najemca jest obowiązany uiścić najpóźniej w dniu odbioru pojazdu.

§ 5 KAUCJA
1. Z tytułu wynajmu przyczepy kempingowej Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję 

w wysokości 800 zł.
2. Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję  nie  później  niż  7 dni  przed  planowanym 

terminem obowiązywania umowy najmu.
3. Za zgodą Wynajmującego kaucja może być wpłacona bezpośrednio przed odbiorem 

Pojazdu.



4. Kaucja  traktowana  jest  jako zabezpieczenie  na  pokrycie  ewentualnych  kosztów za 
naprawę szkód w Pojeździe spowodowanych przez Najemcę.

5. Rozliczenie  kaucji  następuje  w  ciągu  7  dni  od  daty  zdania  pojazdu  i  podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego wpłatą na konto bankowe wskazane przez Najemcę.

6. Jeżeli  w ciągu tego czasu zostaną wykryte  dodatkowe usterki  spowodowane przez 
Najemcę, a nie  zauważone, bądź nie uwzględnione w protokole podczas  zdawania 
Pojazdu,  Wynajmujący  po  ich  udokumentowaniu  i  przekazaniu  dokumentacji 
Najemcy pomniejszy kwotę wypłaconej kaucji o koszt naprawy w/w usterek.

7. Utrata  kaucji  lub  jej  części  wynika  z  nieprzestrzegania  przez  Najemcę  Ogólnych 
Warunków Wynajmu Pojazdu, a w szczególności w przypadku:

• kradzieży lub szkody całkowitej Pojazdu – całkowita utrata kaucji,
• złamanie zakazu palenia w Pojeździe – 800 zł,
• zgubienie kluczyków lub pilota autoalarmu - 80 zł,
• zgubienie dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowe -150 zł,
• nie wyczyszczenie toalety chemicznej – 70 zł,
• znaczne zabrudzenie tapicerki samochodowej części mieszkalnej lub kabiny kierowcy
wymagające prania - 200 zł,

      • spowodowania kolizji drogowej – całkowita utrata kaucji (zatajenie tego faktu przed
Wynajmującym podczas zdania pojazdu – całkowita utrata kaucji plus kara umowna
3000 zł) .
8. Wynajmujący  może  wstrzymać  wypłatę  kaucji  do  czasu  wyceny  roszczeń 

Wynajmującego w stosunku do Najemcy,  gdy wartość naprawy uszkodzeń nie  jest 
znana w chwili zdania Pojazdu.

9. Podane ceny są cenami brutto.
10. Wynajmujący zobowiązuje się przy tym do sprawnego i rzetelnego wykonania wyceny 

kosztów napraw i przedłożenie na żądanie Najemcy dokumentów będących podstawą 
wyceny.

 § 4.ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZASADY ODSZKODOWAŃ
1. Pojazd posiada ubezpieczenie OC, AC oraz NW. Najemca otrzyma kopie Ogólnych 

Warunków  Ubezpieczenia,  szczegółowo  określające  procedury  postępowania  oraz 
wymagania w stosunku do Najemcy lub kierowcy w sytuacji powstania szkody.

2. Najemca ma obowiązek zgłaszania wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas 
użytkowania  Pojazdu  zarówno  podzespołów  mechanicznych  jak  również 
elektronicznych oraz wszelkich innych elementów wyposażenia Pojazdu pod rygorem 
całkowitej utraty kaucji.

3. Jeżeli uszkodzenia Pojazdu  nastąpiły w wyniku kolizji drogowej z winy Najemcy, 
odpowiada  on  za  pokrycie  wszelkich  kosztów  związanych  z  usunięciem  skutków 
zdarzenia  oraz  kosztów utraty zniżek  w firmie  ubezpieczeniowej  wraz  z  udziałem 
własnym.

4. Najemca odpowiada za wszelkie szkody na Przedmiocie najmu spowodowane z jego 
winy nie będące skutkiem kolizji drogowej – do wysokości kaucji. Jeżeli w wyniku 
kolizji drogowej lub innych uszkodzeń przedmiotu najmu z winy Najemcy, Najemca 
nie może kontynuować swojej podróży, to traci pozostałą niewykorzystaną kwotę za 
wynajem.

5.  Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie  szkody,  za które zgodnie  z 
normami  zawartymi  w  Ogólnych  Warunkach  Ubezpieczenia  Zakład  Ubezpieczeń 
odmówi  wypłaty  odszkodowania.  W  szczególności  (jak  również  w  innych  niżej 
wymienionych  przypadkach)  Najemca  jest  zobowiązany  do  pełnego  wyrównania 
wysokości szkody w przypadkach, gdy Najemca lub też kierujący pojazdem :



a)  spowodował  szkodę  umyślnie  lub  w skutek  rażącego  niedbalstwa,  na  przykład 
zgubienie  kluczyków  lub  pilota  do  alarmów,  zgubienie  dokumentów  przyczepy, 
uszkodzenia wnętrza (np. uszkodzona tapicerka)
b) szkoda powstała podczas kierowania pojazdem przez Najemcę lub uprawnionego 
kierowcę w stanie nietrzeźwości, lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem 
środków  odurzających,  substancji  psychotropowych,  lub  środków  zastępczych  w 
rozumieniu  przepisów  o  przeciwdziałaniu  narkomanii,  lub  nie  posiadającego 
uprawnień  do  kierowania  ubezpieczonym  pojazdem,  wymagalnych  prawem  kraju 
zajścia wypadku ubezpieczeniowego, lub gdy Najemca(kierujący pojazdem) zbiegł z 
miejsca  wypadku  drogowego,  w  którym inna  osoba  odniosła  obrażenia  ciała,  lub 
poniosła  śmierć,  powstałe  w  następstwie  użytkowania  pojazdu  niezgodnie  z  jego 
przeznaczeniem, a także zaistniałe w skutek niewłaściwego załadowania
c) szkody powstałej w skutek kradzieży pojazdu w przypadku gdy; kierujący wysiadł 
z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do otwarcia lub 
uruchomienia  pojazdu,  po  oddaleniu  się  od  pojazdu  i  pozostawienia  go  bez 
bezpośredniego nadzoru kierującego lub pasażerów, pozostawiono w pojeździe lub nie 
dokonano  zabezpieczenia  z  należytą  starannością  poza  pojazdem  dokumentów 
pojazdu  lub  kluczyka  lub  sterownika,  służących  do  otwarcia  lub  uruchomienia 
pojazdu, po opuszczeniu pojazdu, tj. oddaleniu się od pojazdu i pozostawieniu go bez 
bezpośredniego  nadzoru  kierującego  lub  pasażerów,  nie  dokonano  zabezpieczeniu 
pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji  i  nie  uruchomiono wszystkich 
urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą.

6. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody będące następstwem rażącego 
naruszenia przepisów drogowych, lub powstałe w wyniku wyjątkowego niedbalstwa, 
czy lekkomyślności np. niedostosowania wymiarów (wysokość,  szerokość) Pojazdu 
do  panujących  warunków  drogowych  oraz  wielokrotne  uszkodzenia  Pojazdu 
(dewastacja) będące następstwem nieliczenia się z cudzą własnością. Jeżeli Najemca 
uchyla  się  od  pokrycia  należności  za  w/w szkody Wynajmujący będzie  dochodził 
swoich praw przed Sądem właściwym siedzibie Wynajmującego. Najemca odpowiada 
do  wysokości  kaucji  za  wszelkie  uszkodzenia  pojazdu  powstałe  w  czasie  trwania 
umowy  najmu,  nawet  jeżeli  nie  powstały  one  bezpośrednio  z  winy  Najemcy, 
mechaniczne  uszkodzenie  opony  lub  felgi,  uszkodzenie  szyb,  oraz  ich  pęknięcia 
powstałe np.  od uderzenia kamienia,  mechaniczne uszkodzenia zawieszenia np.  po 
wpadnięciu w dziurę, lub za szkody powstałe po włamaniu do przyczepy, itp.

7. Najemca nie odpowiada za szkody i awarie Pojazdu, jeżeli powstały one w wyniku 
zaniedbań Wynajmującego np. niedokonanie terminowej wymiany oleju czy innych 
napraw terminowych (wymiana paska rozrządu, klocków i tarcz hamulcowych, zbyt 
zużyte opony itp.).

8. Najemca  nie  odpowiada  za  zużyte  podzespoły  przyczepy  i  elementy  jego 
wyposażenia,  gdzie  przyczyną  ich  zużycia  jest  normalna  długotrwała  eksploatacja 
(np. tarcze i klocki hamulcowe, opony).

9. Najemca ma obowiązek systematycznej  kontroli  poziomu oleju silnikowego,  płynu 
chłodniczego oraz innych płynów eksploatacyjnych. Najemca powinien dysponować 
odpowiednimi środkami na usuniecie każdej awarii powstałej w czasie użytkowania 
Pojazdu,  w  wyniku  której,  dalsze  kontynuowanie  jazdy  jest  niebezpieczne  lub 
niemożliwe.  Faktury  i  rachunki  wystawione  na  Wynajmującego  za  w/w  naprawę 
Najemca  przedstawia  po  powrocie  Wynajmującemu.  Tylko  w  takim  przypadku 
Wynajmujący zwróci Najemcy poniesione koszty napraw do wysokości rachunków 
ewentualnie pomniejszając wypłatę o udział własny Najmującego.



10. Jeżeli  awarii  lub  uszkodzeń  Pojazdu  nie  da  się  usunąć  w krótkim czasie  i  dalsze 
kontynuowanie  jazdy  będzie  niemożliwe,  Wynajmujący  zwróci  Najemcy 
niewykorzystaną część opłaty za wynajem Pojazdu za pełne doby pozostałe do końca 
trwania umowy. Najemca organizuje sobie sam powrót do domu na własny koszt. Z 
tego tytułu Najemcy nie przysługuje żadne inne dodatkowe odszkodowanie.

§ 5.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII LUB USZKODZENIA POJAZDU
1. W przypadku uszkodzenia, awarii lub kolizji pojazdu najemca jest zobowiązany: do 

natychmiastowego  powiadomienia  wynajmującego  o  zaistniałym  fakcie  i 
postępowania zgodnie z poleceniami wynajmującego. Najemca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia przedmiotu najmu w sposób należyty przed niepożądanym działaniem 
osób trzecich  przed ewentualnym powiększeniem szkody (  np.  przez  odholowanie 
pojazdu na parking strzeżony) oraz sporządzenia protokołu uszkodzeń.

2. Najemca  jest  zobowiązany  do  zawiadomienia  policji  o  zaistniałym  zdarzeniu  i 
uzyskania oświadczenia od ew. pozostałych uczestników zdarzenia/kolizji.

§ 6.OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU POJAZDU
1. Przedmiotu najmu nie można użytkować w takim celu jak:
· udział w imprezach i rajdach samochodowych,
· transportu materiałów łatwopalnych,
· transportu materiałów trujących oraz niebezpiecznych,
· jako narzędzie do popełnienia przestępstwa,
· podróży po bezdrożach.
2. W  przyczepie  kempingowej  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  palenia  tytoniu. 

Wynajmujący  zastrzega  sobie  prawo  do  wykonania  wszelkich  koniecznych  prac 
związanych  z  usunięciem  zniszczeń  powstałych  w  wyniku  palenia  tytoniu  w 
przyczepie na koszt Najemcy.

3. Przewożenie  zwierząt  w  wynajmowanym  pojeździe  wymaga  pisemnej  zgody 
Wynajmującego

§ 7 INNE POSTANOWIENIA
1. Najemca jest  obowiązany stosować do obsługi  urządzeń  w które  wyposażony jest 

Pojazd, np. toaleta, środki chemiczne przeznaczone do tego typu urządzeń wskazane 
przez Wynajmującego. 

2. Wynajmujący wskazuje jako takie środki firmy Thetford (Aqua Kem i Aqua Rinse).
3. Najemca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia przewożonych przez siebie 

bagaży,  w szczególności  w celu  uniknięcia  niebezpieczeństwa dla  życia  i  zdrowia 
przewożonych osób, a także w celu uniknięcia uszkodzenia wyposażenia pojazdu.

4. Najemca  jest  obowiązany  do  korzystania  z  przedmiotu  najmu  jedynie  do  celów 
turystycznych i rekreacyjnych.

5. Najemca jest obowiązany do każdorazowego należytego i starannego zabezpieczenia 
pojazdu  poprzez  zamykanie  drzwi,  korzystanie  z  pojazdy  wyłącznie  przy 
opuszczonych  nogach  wsporczych,  zakładanie  zabezpieczeń  antykradzieżowych  na 
stabilizatorze jazdy.

6. Wynajmujący nie wyraża zgody na wykorzystanie przedmiotu najmu dla podróży na 
tereny  objęte  wojną,  rozruchami  i  zamieszkami.  Najemca  ponosi  wszelkie  koszty 
uszkodzeń  przedmiotu  najmu.  związane  ze  złamaniem  tego  postanowienia 
regulaminu.

7. Przyczepę  kempingowa  może  prowadzić  jedynie  Najemca  lub  osoba  przez  niego 
upoważniona, spełniająca warunki wskazane w niniejszym Regulaminie.

8. Przed  wydaniem  przedmiotu  najmu  Najemcy  odbywa  on  bezpłatne  szkolenie  w 
zakresie obsługi i użytkowania pojazdu oraz zasad instalacji i obsługi dodatkowego 
sprzętu turystycznego.



§ 8. POJAZD ZASTĘPCZY
1.  Przy  braku  możliwości  dostarczenia  pojazdu  zarezerwowanego,  Wynajmujący 

zastrzega  sobie  prawo  do  dostarczenia  innej  przyczepy  kempingowej,  bez 
dodatkowych  obciążeń  Najemcy  przez  Wynajmującego,  a  ewentualne  koszty 
eksploatacyjne większego pojazdu ponosi Najemca, natomiast akceptując zmianę na 
mniejszy pojazd Najemca otrzymuje zwrot kwoty wynikającej z różnicy cen najmu.

§ 9 SPORY SĄDOWE
1.  Do postanowień uregulowanych niniejszą umową oraz określających relacje między 

stronami stosuje się wyłącznie przepisy prawa polskiego.
2. W przypadku  wszczęcia  postępowania  sądowego  na  tle  roszczeń  wynikłych  z  tej 

umowy przez Najemcę przeciw Wynajmującemu sądem właściwym jest sąd polski. 
Najemca może podjąć czynności prawne tylko w uprawnionych placówkach i sądach 
właściwych dla siedziby Wynajmującego

3. Miejsce  zameldowania  (siedziba)  Najemcy lub  Wynajmującego są  miejscem gdzie 
Wynajmujący  może  według  swego  wyboru  podjąć  czynności  prawne  przeciw 
Najemcy.

§ 10  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Najemca wyraża niniejszym zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych 

osobowych  przechowywanych  w  bazach  Wynajmującego  i  zawartych  w 
jakichkolwiek  dokumentach  składanych  przez  Najemcę  Wynajmującemu  oraz 
tworzonych  przez  Wynajmującego  na  postawie  niniejszej  Umowy Najmu  oraz  w 
związku z jej  przedmiotem(„Dane Osobowe”)  dla  celów zarządzania i  kierowania 
przedsiębiorstwem Wynajmującego.

Zapoznałem/-am  się  z  treścią  i  otrzymałem/-am  Ogólne  Warunki  Najmu  Przyczepy 
Kempingowej,  do  treści  nie  wnoszę  zastrzeżeń.  Warunki  najmu  pojazdu  kempingowego 
akceptuję.
Data i podpis klienta..........................................................................................................


