
OGÓLNE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO 

 

 

§ 1 

Ogólne warunki. Przedmiot najmu. 
 

1. Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz 

Wynajmującego w zakresie najmu samochodu kempingowego. Niniejsze Warunki stanowią integralna 
część umowy Najmu samochodu i stają się wiążące dla Stron z chwilą podpisania umowy najmu 

samochodu kempingowego i wpłaty opłaty rezerwacyjnej. 

2. Przedmiotem najmu (zwanym również dalej „pojazdem”) jest pojazd kempingowy wraz z wyposażeniem 

dodatkowym, który określono w protokole zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w umowie najmu. 

3. Protokół zdawczo-odbiorczy wypełniony i podpisany przez Strony umowy stanowi integralną część 

umowy najmu. 

4. Pojazd stanowiący przedmiot najmu posiada wyposażenie zgodnie z polskimi przepisami prawa. 

Doposażenie pojazdu w wyposażenie oraz elementy wymagane przez inne kraje, po których pojazd 

będzie się poruszał, leży po stronie Najemcy. 

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za stan samochodu po jego wydaniu Najemcy. Najemca 

ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za zniszczenia i szkody w pojeździe powstałe w trakcie 
jego użytkowania przez Najemcę, w zakresie w jakim ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. 

6. Wynajmujący przekazuje Najemcy pojazd zatankowany do pełna. Najemca zobowiązany jest zwrócić 

pojazd zatankowany również do pełna. W przypadku zwrotu przez Najemcę pojazdu niezatankowanego 

do pełna, Wynajmującemu przysługuj prawo potrącenia z kaucji kwoty stanowiącej równowartość kosztu 

zakupu brakującego paliwa. 

 

 

§ 2 

Wymagania wobec Najemcy i kierowcy 

 

1. Kierującym pojazdem kempingowego może być Najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do 
umowy Najmu jako kierujący pojazdem kempingowym. Kierujący samochodem kempingowym (w tym 

Najemca) musi mieć ukończone 25 lat oraz posiada 

2.  prawo jazdy kategorii B co najmniej od 3 lat. 

3. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie zobowiązań określonych w ust. 1 

powyżej. 

4. Najemca, najpóźniej w dniu podpisania umowy najmu, zobowiązany jest do przedłożenia 

Wynajmującemu do wglądu oryginałów oraz załączenia do umowy kserokopii dowodu osobistego lub 

paszportu oraz prawa jazdy. W przypadku podmiotów gospodarczych: odpis z KRS lub z ewidencji 

działalności gospodarczej (CEIDG) nie starszy niż 7 dni od daty podpisania umowy, jak również do 

wglądu oryginały oraz kserokopię dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby lub 

osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu gospodarczego oraz prawa jazdy osób wskazanych 

w ust. 1 powyżej. 
5. Najemca ponosi pełna i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

Wynajmującemu lub osobom trzecim, powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu kempingowego. 

6. W przypadku najmu pojazdu przez kilka osób, osoby te ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody 

oraz zobowiązania wynikające z umowy najmu. 

7. Najemca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia pojazdu, w sposób uniemożliwiający jego 

zniszczenie, zabór lub kradzież, w szczególności poprzez zamknięcie okien, drzwi, włazów itp., 

aktywację alarmów, uruchomienie blokad oraz zapewnienie dozoru w przypadku przerw w podróży, 

postoju, parkowania itp. 

 

 

§ 3 

Ubezpieczenie 

 

1. Pojazd kempingowy posiada ubezpieczenie OC, AC, NNW, Assistance. Najemca otrzyma kopię 

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 szkody poniesione z tego tytułu 



przez Wynajmującego, w szczególności związane z odmową wypłaty odszkodowania przez 

ubezpieczyciela. 

2. W przypadku pokrycia szkód powstałych w związku z użytkowaniem pojazdu kempingowego z 

wykorzystaniem ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Najemca zobowiązany jest do zapłaty 

na rzecz Wynajmującego kwoty franszyzy redukcyjnej stanowiącej wysokość udziału własnego o jaka 

pomniejszone jest odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela zgodnie z OWU oraz kwoty o jaka 

wzrośnie koszt ubezpieczenia pojazdu kempingowego w kolejnym roku z tytułu utraty lub zmniejszenia 

zniżki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia. 
 

 

§ 4 

Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności 

 

1. Najemca może zarezerwować pojazd drogą elektroniczną (e-mail). Rezerwujący otrzyma droga 

elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji. 

2. W celu dokonania rezerwacji pojazdu konieczne jest wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 25% 

całkowitej opłaty (za cały okres najmu) za najem pojazdu, jednak nie mniej niż 1.000,00 PLN. Opłatę 

rezerwacyjną należy wpłacić w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia rezerwacji na 

rachunek bankowy Wynajmującego. Na 30 dni przed planowanym okresem najmu, opłatę rezerwacyjną 
należy uzupełnić do 50% całkowitej opłaty za najem pojazdu. Pozostałe 50% należy wpłacić na 2 dni 

przed rozpoczęciem okresu najmu. Datą dokonania płatności jest data wpływu środków na rachunek 

bankowy Wynajmującego. 

3. Całkowita opłata za najem pojazdu obejmuje czynsz najmu pojazdu za cały okres najmu oraz opłaty 

wskazane w cenniku. Czynsz najmu pojazdu ustalany jest na podstawie aktualnego cennika 

Wynajmującego. Oprócz czynszu najmu, najemca zobowiązany jest do poniesienia opłat wskazanych w 

aktualnym cenniku Wynajmującego. 

4. W terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji, Najemca zobowiązany jest do podpisania umowy najmu 

pojazdu kempingowego w siedzibie Wynajmującego oraz przedłożenia potwierdzenia wpłaty opłaty 

rezerwacyjnej. 

5. W przypadku niepodpisania umowy najmu pojazdu przez Najemcę w terminie określonym w ust. 4 
powyżej, poczytuje się, że Najemca zrezygnował z zawarcia umowy najmu. W stosunku do już wpłaconej 

opłaty rezerwacyjnej stosuje się odpowiednio zapisy § 6 ust. 1 Ogólnych Warunków Najmu Pojazdu 

Kempingowego. 

6. W przypadku braku uiszczenia przez Najemcę opłat, o których mowa w ust. 2 powyżej, w terminach 

wskazanych w ust. 2 powyżej, poczytuje się to za odstąpienie od umowy przez Najemcę z winy Najemcy. 

Dotychczas wpłacona opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. 

7. Po zawarciu umowy najmu zmiana terminu najmu możliwa jest tylko i wyłącznie za pisemna zgodą 

Wynajmującego. 

8. W przypadku, gdy wcześniejszy najemca uszkodzi pojazd, który nie będzie się nadawał do dalszej jazdy, 

Wynajmującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Wynajmujący dokona zwrotu na rzecz 

kolejnego/kolejnych Najemcy/Najemców należności jakie do tego momentu uiścili na rzecz 

Wynajmującego. Najemca/Najemcy oświadcza/ją, iż nie będzie/będą domagał/ć się innych kosztów od 
Wynajmującego oraz zrzeka/ją się wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

9. W przypadku, gdy samochód zepsuje się przed terminem najmu kolejnego najemcy i nie będzie się 

nadawał do dalszej jazdy, Wynajmujący pa prawo odstąpić od umowy. Wynajmujący dokona zwrotu na 

rzecz kolejnego/kolejnych Najemcy/Najemców należności jakie do tego momentu uiścili na rzecz 

Wynajmującego. Najemca/Najemcy oświadcza/ją, iż nie będzie/będą domagał/ć się innych kosztów od 

Wynajmującego oraz zrzeka/ją się wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

 

§ 5 

Kaucja 

 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy, wynikających z umowy najmu 
pojazdu (w tym związanych z kradzieżą pojazdu, szkodą całkowitą, zgubieniem kluczyków lub pilota do 

alarmu, zgubieniem dowodu rejestracyjnego, uszkodzeniem pojazdu, wyrządzeniem szkody osobie 

trzeciej, uszkodzeniem wnętrza pojazdu np. tapicerki, mebli, kradzieży elementów pojazdu lub 

wyposażenia dodatkowego), Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego (na 

rachunek bankowy Wynajmującego) przed wydaniem pojazdu kaucji w wysokości 4.000,00 PLN. 



2. Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zwrotu pojazdu, jednakże nie wcześniej niż po 

uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wobec Wynajmującego wynikających z umowy 

najmu. 

3. Najemca wyraża zgodę na dokonanie przez Wynajmującego potrąceń z kaucji wszelkich należności 

przysługujących Wynajmującemu od Najemcy z tytułu umowy najmu. 

4. W przypadku wystąpienia szkody, kaucja, po dokonaniu stosownych potrąceń, zostanie zwrócona po 

zakończeniu postępowania obejmującego likwidację szkody oraz zaspokojeniu roszczeń 

odszkodowawczych Wynajmującego. 
5. Jeśli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz szkód przewyższać będzie wysokość 

wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania. 

6. Kaucja nie podlega waloryzacji ani oprocentowaniu. 

 

§ 6 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Do dnia wydania pojazdu, najemca może odstąpić od zawarcia umowy lub zawartej umowy najmu. W 

przypadku odstąpienia przez najemcę od zawarcia umowy lub zawartej umowy najmu opata 

rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. 

2. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenie Wynajmującemu. 
3. Za datę odstąpienia przyjmuje się datę wpływu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres 

Wynajmującego. 

4. Wynajmujący może odstąpić od umowy najmu wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych m. in. kradzież, 

zniszczenie pojazdu, nieoddanie pojazdu w terminie przez poprzedniego najemcę itp. W takim przypadku 

Wynajmujący jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania najemcy o wystąpieniu takiego 

zdarzenia oraz konieczności odstąpienia od umowy najmu. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy najmu przez Wynajmującego, Wynajmujący zobowiązany jest, w 

terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, do zwrotu wszystkich pobranych opłat od Najemcy.  

 

 

§ 7 

Wydanie i zwrot pojazdu 

 

1. Możliwość oraz okres najmu pojazdu zależny jest od okresu, w jakim strony zamierzają wynająć pojazd 

kempingowy. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu Pojazdu Kempingowego jest mowa o 

sezonie niskim, średnim i wysokim, należy przez to rozumieć: 

a) sezon niski – oznacza okres od 01.10 do 25.04 oraz od 06.05 do 30.05 

b) sezon wysoki – oznacza okres od 01.06 do 30.09 oraz długie weekendy 

2. W sezonie wysokim dniem wydania i zwrotu pojazdu jest sobota, chyba że strony ustaliły inaczej w 

umowie najmu. 

3. W sezonie niskim, dniem wydania i zwrotu pojazdu jest dzień ustalony w umowie najmu. 

4. Najemca, niezależnie od sezonu, zobowiązany jest do zwrotu pojazdu do godz. 10:00. Wydanie pojazdu 

następuje do godz. 16:00. 
5. Minimalny okres najmu dla sezonu niskiego to 2 dni. Natomiast dla sezonu wysokiego minimalny okres 

najmu do 7 dni. 

6. W przypadku zwrotu pojazdu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Najemca 

zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 50,00 PLN za każdą 

rozpoczęta godzinę po upływie terminu oraz pokrycia szkody Wynajmującego na zasadach ogólnych. 

7. Przed wydaniem pojazdu Najemca zobowiązany jest przejść przeszkolenie w zakresie obsługi pojazdu 

oraz ma możliwość odbycia jazdy próbnej w towarzystwie Wynajmującego. Procedura wydania i zwrotu 

pojazdu jest zawsze zakończona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Potwierdzeniem 

wykonania przeszkolenia w zakresie obsługi pojazdu oraz odbycia jazdy próbnej jest protokół wykonania 
tych czynności podpisany przez Najemcę i Wynajmującego. 

8. W przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu przez Najemcę (przed terminem wskazanym w umowie 

najmu), Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłat z tego tytułu. 

9. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu zatankowanego do pełna, czystego, posprzątanego 

wewnątrz oraz umytego (karoseria, obudowa zewnętrzna). W przypadku naruszenia przez Najemcę 

obowiązków określonych w niniejszym ustępie, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 

Wynajmującego opłat określonych w Cenniku. 



10. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie Najmu i nie 

skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący zawiadomi organa ścigania o przestępstwie oraz 

powoduje to całkowitą utratę kaucji. 

 

§ 8 

Postępowanie w przypadku awarii oraz wypadków 

 

1. W przypadku awarii lub wypadku Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o 
zdarzeniu Wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju uszkodzenia / awarii, pod 

rygorem poniesienia wszelkich konsekwencji związanych z nieuwzględnieniem roszczenia przez 

gwaranta lub ubezpieczyciela. 

2. Jeśli szkoda/ awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie stanu technicznego 

pojazdu, Najemca może kontynuować jazdę. W przeciwnym razie uszkodzenie powinno zostać usunięte 

w sposób gwarantujący bezpieczne podróżowanie i odpowiedni stan techniczny pojazdu. 

3. W sytuacji, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu 

poniesionych kosztów usunięcia awarii pod warunkiem dostarczenia przez Najemcę pełnej dokumentacji 

usunięcia awarii oraz wymienionej części. Gdy zajdzie konieczność dokonania naprawy, która nie 

powstała z winy Najemcy i równocześnie uniemożliwiała użytkowanie pojazdu, Wynajmujący 

zobowiązuje się do obniżenia opłaty najmu za udokumentowany rzeczywisty okres, w którym Najemca 
nie miał możliwości użytkowania pojazdu. 

4. W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a 

Wynajmujący ma prawo dochodzić od Najemcy wszelkich odszkodowań. 

5. 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. 

 

 

§ 9 

Ograniczenia w zakresie użytkowania 

 

1. Pojazd kempingowy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno – 

turystyczne, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach samochodowych, wyścigach 

samochodów, testach samochodów, nie może być także wykorzystywany do transportu rzeczy innych niż 

zwyczajowo przewożone podczas podróży rekreacyjno-turystycznych, w szczególności ładunków 

łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych. 
2. Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu pojazdu oraz oddania pojazdu do użytkowania osobom 

trzecim. 

3. Najemca zobowiązany jest do właściwie zamykania oraz zabezpieczenia pojazdu. Najemca jest 

zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu (w tym jego stanu technicznego), uzupełniania materiałów i 
płynów eksploatacyjnych na własny koszt oraz upewnienia się, że pojazd spełnia wszelkie warunki 

konieczne do bezpiecznej jazdy. 

4. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie pojazdu po spożyciu lub pod wpływem: alkoholu, środków 

odurzających lub innych o podobnym działaniu. 

5. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

6. Dozwolone jest jedynie poruszanie się pojazdem po terenie państw Unii Europejskiej oraz państwa 

stowarzyszonych (Szwajcaria, Norwegia). Wszelkie wyjazdy do krajów Europy Wschodniej (np. Rosja, 

Ukraina, Białoruś, Mołdawia) są bezwzględnie zabronione oraz nie objęte ubezpieczeniem. Zabronione 

jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami. 

7. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, tytoniu, innych substancji. W pojeździe 

obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia (np. świece) oraz przewożenia zwierząt.  

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich koniecznych prac związanych z 
usunięciem zanieczyszczeń powstałych w wyniku naruszenia zakazów, o których mowa w zdaniach 

poprzednich, na koszt Najemcy. 

8. Naruszenie postanowień § 9, oprócz konsekwencji określonych w umowie najmu, powoduje obciążenie 

Najemcy kara umowna w wysokości odpowiadającej kwocie wpłaconej kaucji. 

9. Limit kilometrów pojazdu kempingowego to ilość dni najmu x 400 km. Przekroczenie ilości kilometrów 

spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 0,80 gr za każdy 1 km ponad limit. Maksymalna 

prędkość pojazdu to 120 km/h, jednakże sugeruje się nie przekraczanie prędkości 100 km/h. 



10. Pojazd zasilany jest olejem napędowym. Ze względu na duże obciążenie silnika zaleca się stosowanie 

paliw premium (typu VERVA, Vi-Power itp.), które zapewniają lepsza prace silnika oraz niższe zużycie 

paliwa. 

11. Pojazd ma wysokość ok. 3,20 metra oraz szerokość ok. 2,35 metra. Kierujący pojazdem musi uwzględnić 

powyższe parametry planując trasę oraz manewry w szczególności wjeżdżając do tuneli, na parkingi, 

miejsca postoju, miejsca z ograniczoną wysokością lub szerokością wjazdu. Długość pojazdu przekracza 

7,30 m, w tym ponad 2 metry wynosi nawis za tylną osią. Kierujący zobowiązany jest brać poprawkę na 

zachodzenie tyłu pojazdu podczas skrętów. 
 

 

 

 

§ 10 

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 niniejszej Umowy Najmu oraz w 

związku z jej przedmiotem („Dane Osobowe”) dla celów wykonani umowy najmu, zarządzania i kierowania 
przedsiębiorstwem Wynajmującego. 

 

 

 

...................................................                                                ...................................................... 

         Wynajmujący                                                                                            Najemca 

 

 

 

 

 

 

 

 


