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Załącznik do umowy nr  ………………………………… 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI NAJMU KAMPERA 

1. REZERWACJA I UMOWA NAJMU 

1.1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailowo lub on line za pomocą strony internetowej Wynajmującego. We 

wszystkich przypadkach Najemca otrzyma (pocztą lub mailem) Umowę Najmu (Szczegółowe Warunki Najmu Kampera, 

Protokół Przejęcia, Ogólne Warunki Ubezpieczenia znajdują się na stronie internetowej i są do wglądu Najemcy, 

Najemca ma obowiązek się z nimi zapoznać). Najemca zobowiązany jest podpisać Umowę Najmu i odesłać pocztą 

tradycyjną (listem poleconym) lub elektroniczną na adres Wynajmującego.  

1.2. Najemca jest zobowiązany do dokonania opłat w kwotach i terminach ustalonych w umowie. 

1.3. Umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania przez Wynajmującego podpisanej Umowy Najmu oraz potwierdzenia 

wpłaty 30% opłaty najmu.  W przypadku nie wejścia w życie Umowy z powodu niedopełnienia przez Najemcę 

obowiązku podpisania i wysłania Umowy, kwoty wpłacone przez Najemcę nie podlegają zwrotowi. 

1.4. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty znajdują się również w przedmiocie najmu. 

1.5. Najemcą może być osoba posiadająca Prawo Jazdy kategorii B od co najmniej 5 lat i ma ukończone 28 lat. Najemca jest 

traktowany jako główny kierowca. Drugi kierowca może prowadzić Kampera, musi jednak posiadać Prawo Jazdy 

kategorii B od lat 3 i mieć ukończone 25 lat, główny kierowca musi być w tym czasie w szoferce.  

1.6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy Najmu i Warunków Najmu wyrządzone Wynajmującemu przez wszystkich uczestników 

podróży, w tym również drugiego kierowcę, oraz wszystkie inne osoby, które w trakcie trwania Umowy Najmu weszły 

w posiadanie Kampera, niezależnie od tego czy nastąpiło to za wiedzą i/lub zgodą Najemcy, niezależnie także od tego 

czy szkoda zostanie wyrządzona z jego winy, czy z winy tych osób, za które niniejszym zobowiązuje się ponosić pełną  

odpowiedzialność, tak jak za swoje działanie czy zaniechanie. 

 

2. WARUNKI WYDANIA, ODBIORU KAMPERA, ROZLICZENIE KAUCJI 

 

2.1. Wynajmujący zobowiązuje się wydać Kampera Najemcy w stanie przydatnym do umówionego użytku w miejscu i 

terminie określonym Umową Najmu. Opis Kampera i jego wyposażenia zawarty jest w Protokole Przejęcia Kampera. 

2.2. Kamper jest wydawany w godzinach 1500-1700, wydawanie w innych godzinach jest możliwe za zgodą 

Wynajmującego. Wydanie Kampera po godzinie 1700 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100pln netto. 

2.3. Najemca przejmuje Kampera zdatnego do jazdy, czystego, z naładowanymi akumulatorami, pełnym zbiornikiem 

paliwa, pełnym zbiornikiem wody słodkiej i pustym zbiornikiem na fekalia i wodę szarą, w takim samym stanie Kamper 

musi być zwrócony. 

2.4. Wydanie Kampera nastąpi wyłącznie Najemcy. Najemca aby przejąć Kampera jest obowiązany okazać: dokument 

tożsamości, prawo jazdy, podpisać Protokół Przejęcie Kampera i uiścić kaucję w wysokości ustalonej w umowie na 

konto Wynajmującego na 7 dni przed najmem (Kaucja nie jest oprocentowana). Jeżeli wystąpią rozbieżności między 

Wynajmującym i Najemcą co do stanu Pojazdu lub innych danych uwzględnianych w Protokole Wydania i Zwrotu 

Pojazdu, należy je opisać w tym Protokole. Wówczas Wynajmujący powierzy Autoryzowanemu Dealerowi Pojazdu 

sporządzenie opinii dotyczącej stanu Pojazdu. Sporządzona w ten sposób opinia będzie dla Stron ostatecznie wiążąca. 

Koszty sporządzenia opinii ponosi ta ze Stron, której stanowisko nie zostało potwierdzone w opinii. 

2.5. Wynajmujący nie wyda Kampera Najemcy jeśli okaże się że Najemca nie spełnia powyższych warunków lub będzie pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W opisanych wyżej przypadkach Wynajmujący nie jest 

zobowiązany do zwrotu opłaty najmu. 

2.6. Wydanie Kampera w terminie określonym w Umowie Najmu może opóźnić się z przyczyn Wynajmującego, siły wyższej 

lub zawinienia osób trzecich. W takich przypadkach Najemcy przysługuje zwrot opłaty najmu w takiej proporcji w jakiej 

występuje opóźnienie powiększonej o 100pln za każdy dzień opóźnienia, za dwa pierwsze dni. Jeśli opóźnienie okaże 

się większe niż dwa dni, Najemca ma prawo do odstąpienia od umowy, w takim przypadku Wynajmujący jest 

zobowiązany zwrócić całą opłatę najmu powiększoną o 200pln. Powyższa kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia 

Najemcy wobec Wynajmującego. Prawo odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania w przypadku gdy Wynajmujący 

zaoferuje Najemcy Kampera zastępczego o takiej samej liczbie osób mogących z niego korzystać. 
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2.7. Najemca zwróci Kampera Wynajmującemu w miejscu i terminie zawartych w Umowie w stanie niepogorszonym. W 

przypadku zwrotu Kampera w innym miejscu niż określonym w Umowie, Najemca poniesie zryczałtowaną opłatę 

1000pln netto. Za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w zwrocie Kampera, Najemca zapłaci karę umowną w 

wysokości 50pln netto.  Powyższe kwoty zostaną potrącone z kaucji, na co Najemca wyraża zgodę.  

2.8. Przygotowanie Kampera do zdania polega na: 

 umyciu Kampera z zewnątrz, opróżnieniu i sprzątnięciu garażu, 

 sprzątnięciu i wywietrzeniu wnętrza,  

 opróżnieniu szuflad, szafek i lodówki z rzeczy prywatnych,  

 umyciu zlewów, kuchenki i lodówki, 

 opróżnieniu i umyciu toalety chemicznej i opróżnieniu zbiornika na wodę szarą, 

 wszystkie naczynia powinny być umyte i wysuszone, 

2.9. Kamper umyty i uprzątnięty powinien być przedstawiony Wynajmującemu do kontroli przed godziną zakończenia 

najmu zawartą w Umowie Najmu. W przypadku gdy Kamper zostanie oddany nieumyty i nieuprzątnięty, Wynajmujący 

obciąży Najemcę opłatą zryczałtowaną w wysokości 200pln netto. W przypadku nie opróżnienia i nie wyczyszczenia 

toalety chemicznej lub/i nie opróżnienia zbiornika na wodę szarą, Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą zryczałtowaną 

w wysokości 200pln netto. Zdanie Kampera z niepełnym zbiornikiem paliwa wiąże się z dodatkową opłatą – koszt 

paliwa plus 100pln netto. Wyżej wymienione kwoty zostaną potrącone z kaucji, na co Najemca wyraża zgodę. 

2.10. Przed rozpoczęciem najmu można zamówić usługę serwisową, która obejmuje sprzątanie i mycie Kampera, 

opróżnienie zbiornika na wodę szarą i  toalety chemicznej. Opłata serwisowa zamówiona przed najmem to kwota 

350pln netto. Usługa serwisowa nie pokrywa uszkodzeń lub i uzupełnienia paliwa. 

2.11. Stan Kampera i jego wyposażenia określa Protokół Przejęcia Kampera, ewentualne uszkodzenia i braki w nim 

stwierdzone stanowią podstawę do potrąceń z kaucji, na co Najemca wyraża zgodę. Kaucja zostanie rozliczona w ciągu 

7 dni od zakończenia najmu. W razie braku akceptacji rozliczenia kaucji, Najemca ma prawo powołać rzeczoznawcę na 

swój koszt. 

2.12. Jeżeli kaucja nie pokryje wszystkich roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy, Najemca zobowiązuje się do pokrycia 

różnicy w terminie 14 dni od zakończenia najmu, po tym terminie Wynajmujący rozpocznie naliczanie odsetek 

ustawowych. 

 

3. UBEZPIECZENIE 

 

3.1 Kamper jest ubezpieczone w zakresie OC, AC i Assistance. Najemcy ma obowiązek zapoznać się z  Ogólnymi Warunkami 

Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) OC, AC oraz Assistance szczegółowo opisującymi procedury postępowania oraz 

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

kierowca zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania OWU. 

3.2 W przypadku nie przestrzegania OWU, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego 

tytułu i zobowiązany jest do naprawienia powstałej szkody w całości na własny koszt. 

3.3 Za szkody komunikacyjne o wartości do 4000 PLN brutto (cztery tysiące złotych) (w przeliczeniu na dzień powstania 

szkody) powstałe z przyczyn leżących po stronie Najemcy i / lub kierowcy, jest odpowiedzialny Najemca. W przypadku 

konieczności skorzystania z ubezpieczenia OC lub AC udział własny Najemcy w szkodzie wynosi 4000 PLN brutto. (cztery 

tysiące złotych) W przypadku całkowitego zniszczenia, bądź kradzieży samochodu z przyczyn leżących po stronie 

Najemcy i / lub kierowcy kaucja całkowicie przepada na rzecz Wynajmującego. Nie wyklucza to roszczeń o dalsze 

odszkodowanie o ile Najemca ponosi odpowiedzialność niezależnie od winy, za wyrządzone szkody. W przypadku 

nieprzekazania przez Najemcę Wynajmującemu oraz właściwym organom lub instytucjom państwowym wszystkich 

okoliczności zdarzenia, wskutek którego powstała szkoda, lub przekazania informacji niezgodnych z prawdą, Najemca 

ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu i zobowiązany jest do naprawienia powstałej 

szkody w całości na własny koszt i to niezależnie od tego z czyjej winy one powstały. 

3.4 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie inne szkody niż komunikacyjne powstałe w ruchu drogowym 

powstałe w Kamperze, niezależnie od tego czy szkoda zostanie wyrządzona z jego winy, czy z winy innych osób.  

3.5 Najemca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za Pojazd na zasadzie ryzyka, w tym utratę, zniszczenie lub 

uszkodzenie Pojazdu, od chwili jego wydania Najemcy zgodnie z postanowieniami Umowy Najmu, w wypadku 
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niezachowania przez Najemcę warunków przewidzianych warunkami ubezpieczenia i wynikającej z tego odmowy 

ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania lub pokrycia szkody w innej formie, w całości lub w części. 

3.6 Najemca może poruszać się Kamperem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w innych przypadkach konieczna jest 

pisemna zgoda Wynajmującego. Wynajmujący nie składa żadnych oświadczeń w przedmiocie dopuszczalności 

wykorzystania Kampera, ani jego wyposażenia na terytorium państw innych niż obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

Wszelkie informacje uzyskane przez Najemcę od Wynajmującego w przedmiocie możliwości korzystania z Kampera, 

bądź wyposażenia na terytoriach państw innych niż Rzeczpospolita Polska powinny być rozumiane jako niewiążące 

sugestie wynikające z dotychczasowego doświadczenia Wynajmującego. W każdym przypadku to Najemca zobowiązany 

jest samodzielnie uzyskać aktualne informacje odnośnie do wymagań dotyczących używania Pojazdu i jego wyposażenia 

(bądź konieczności doposażenia Pojazdu) na terytorium państw trzecich. Wynajmujący nie odpowiada za niemożność 

używania Pojazdu lub jego wyposażenia przez Najemcę zgodnie z oczekiwanym przez nich celem na terytorium państw 

trzecich wynikającą z wymogów stawianych przez prawo tych państw. 

 

4. ZASADY KORZYSTANIA Z KAMPERA 

 

4.1 Kamper jest serwisowany ASO . Najemca jest zobowiązany do regularnego sprawdzania stanu technicznego tak, aby 

zapewnił bezpieczne i bezawaryjne jego użytkowanie. W szczególności Najemca obowiązany jest: 

- na bieżąco monitorować poziom oleju silnikowego; 

- na bieżąco monitorować ciśnienie powietrza w ogumieniu; 

- na bieżąco monitorować poziom płynu hamulcowego; 

- na bieżąco monitorować poziom płynu chłodniczego; 

- obserwować kontrolki na desce rozdzielczej pojazdu, w szczególności kontrolkę ciśnienia oleju i sterownika silnika, a w 

razie zaświecenia się którejś z wymienionych kontrolek, niezwłocznie zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i poinformować 

o tym Wynajmującego, - nie przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu. 

- dopuszczalna prędkość to 120 km/h, w przypadku notorycznego przekraczania prędkości dopuszczalnej, cała kaucja 

przepada na rzecz Wynajmującego 

- dzienny limit kilometrów to 400km, limit kilometrów w czasie wynajmu jest iloczynem dni wynajmu i dziennego limitu, 

powyżej limitu Wynajmujący naliczy opłatę dodatkową – 1,5pln netto za każdy kilometr. 

4.2 W przypadku awarii, wypadku/kolizji lub uszkodzenia, Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego, poinformowania o 

tym fakcie Wynajmującego jak również postępowania zgodnie z niniejszymi Warunkami Najmu oraz postanowieniami 

OWU, poleceniami Ubezpieczyciela i Wynajmującego. Dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju szkody / awarii.  

4.3 W przypadku opóźnienia w poinformowaniu Wynajmującego o awarii, wypadku/kolizji lub uszkodzeniu, względnie 

przekazaniu Wynajmującemu nieprawdziwych lub niepełnych informacji, jak również w przypadku jakiegokolwiek 

naruszenia (zachowania lub zaniechania) Najemcy jego obowiązków określonych w niniejszych Warunkach Najmu, 

postanowieniach OWU, poleceniach Ubezpieczyciela i Wynajmującego w tym w szczególności oddalenia się z miejsca 

wypadku/kolizji bez uprzedniej zgody Wynajmującego udzielonej w formie e-mail lub SMS pod rygorem nieważności, 

Najemca zostanie obciążony kosztami usunięcia tego uszkodzenia lub awarii w pełnej wysokości.  

4.4 Gdy awaria, skutki wypadku lub uszkodzenie nie wpływają na bezpieczeństwo jazdy oraz nie mogą potencjalnie wpłynąć 

na pogorszenie stanu technicznego pojazdu, Najemca powinien kontynuować jazdę, po uprzednim uzyskaniu zgody 

Wynajmującego w formie e-mail lub SMS pod rygorem nieważności. W przeciwnej sytuacji Najemca po uzyskaniu 

uprzedniej zgody Wynajmującego w formie e-mail lub SMS pod rygorem nieważności musi usunąć uszkodzenie zgodnie 

ze wskazówkami Wynajmującego przynajmniej w stopniu gwarantującym bezpieczne podróżowanie bądź  

niepogorszenie stanu technicznego pojazdu. 

4.5  Ewentualne koszty usunięcia uszkodzeń spowodowanych prawidłową eksploatacją Kampera zostaną zwrócone 

Najemcy, jeżeli uzyskał on uprzednią zgodę Wynajmującego w formie e-mail lub SMS pod rygorem nieważności na 

usunięcie tych uszkodzeń, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w pkt.3.3. niniejszych Warunków Najmu. Jeżeli Kamper 

eksploatowany był nieprawidłowo, ww. koszty pokrywa w całości Najemca 

4.6 W przypadku, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu ewentualnie 

poniesionych kosztów na usuniecie awarii, jednak Najemca musi uprzednio uzyskać zgodę Wynajmującego w formie e-

mail lub SMS pod rygorem nieważności na jej wykonanie oraz dostarczyć pełną dokumentację usunięcia awarii oraz 

wymienionych części. W przypadku konieczności dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy a jednocześnie 
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skutkowałaby niemożliwością użytkowania samochodu Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia czynszu najmu o 

czynsz za dni w których Kamper wyłączony był z możliwości użytkowania. Jakiekolwiek naprawy wykonywane bez 

uprzedniej zgody Wynajmującego w formie e-mail lub SMS pod rygorem nieważności są bezwzględnie zabronione a 

Wynajmujący nie ponosi ich kosztów w żadnej części. 

4.7 W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy lub winy osób, które miały dostęp do Kampera niezależnie od 

wiedzy i woli najemcy, ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich 

odszkodowań za poniesione szkody w pełnej wysokości niepokrytej kaucją, którą Wynajmujący zatrzymuje w pierwszej 

kolejności. 

4.8  W sytuacji, gdy w wyniku wypadku lub kradzieży kontynuowanie podroży w krótkiej perspektywie czasu nie jest 

możliwe, Najemca ma prawo skorzystać z ubezpieczenia Assistance, wyłącznie na warunkach tego ubezpieczenia i za 

zgodą Wynajmującego. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania na 

czas naprawy i / lub powrotu Najemcy do miejsca zamieszkania. 

4.9 Najemca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich opłat i innych ciężarów związanych z używaniem Kampera, w tym 

kosztów parkowania, mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z 

posiadaniem oraz używaniem Kampera. Koszty wszelkich mandatów, grzywien i opłat nałożonych z powodu 

nieprzestrzegania obowiązujących przepisów przez Najemcę lub osobę kierującą Kamperem. W przypadku gdy 

informacja o obowiązku uiszczenia należności, o których mowa w zdaniu poprzednim zostanie doręczona 

Wynajmującemu, wówczas Wynajmujący według swojego wyboru: ureguluje tę należność na rzecz uprawnionego lub 

przekaże uprawnionemu dane Najemcy bez konieczności informowania Najemcy o tym fakcie, na co niniejszym 

Najemca wyraża zgodę. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwoty należności uiszczonej przez 

Wynajmującego powiększonej o kwotę opłaty manipulacyjnej w wysokości 150 zł netto, za każdy mandat, grzywnę i 

opłatę, w terminie 3 dni od wystawienia Najemcy przez Wynajmującego właściwego dokumentu księgowego. W 

przypadku gdy Wynajmujący przekaże uprawnionemu dane Najemcy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 

Wynajmującego opłaty manipulacyjnej w wysokości 150 zł netto, za każdy mandat, grzywnę i opłatę, w terminie 3 dni 

od wystawienia Najemcy przez Wynajmującego właściwego dokumentu księgowego. W przypadku gdy należność, o 

której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu zostanie uiszczona przez Wynajmującego w walucie obcej, 

Najemca zwraca wynajmującego równowartość tej kwoty w walucie PLN przeliczonej według średniego kursu wymiany 

NBP ogłoszonego w dniu dokonania tej płatności przez Wynajmującego, a gdy tego dnia kurs wymiany nie był ogłaszany 

- według ostatniego średniego kursu wymiany ogłoszonego przez NBP przed dniem dokonania płatności przez 

Wynajmującego. 

4.10  Najemca ponosi odpowiedzialność za nieterminowy zwrot Kampera również w sytuacji, gdy Kamper został zatrzymany 

przez uprawnione organy w państwie, w którym pojazd przebywał na skutek działania bądź zaniechania Najemcy. 

4.11  Najemca jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty w przypadku zabrania zwierzęcia domowego, opłata ta nie 

zwalnia Najemcy z naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych przez te zwierzęta. Opłata, to kwota 300pln brutto. 

4.12  Zabronione jest wykorzystywanie samochodu do celów innych niż rekreacyjno - turystyczne chyba, że Najemca uzyska 

uprzednią, pisemną, pod rygorem nieważności, zgodę Wynajmującego na takie wykorzystanie. Bezwzględnie 

zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek. Dozwolone jest poruszanie się 

Kamperem jedynie po terytorium państw europejskich objętych ubezpieczeniem OC i AC. Wszelkie wyjazdy poza 

powyższe państwa są jedynie dozwolone pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego oraz 

Ubezpieczyciela pod rygorem nieważności . Zabronione jest również poruszanie się Kamperem po terenach objętych 

działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami. Kamper jest wyposażony w butle gazowe (propan -butan) 11 kg. W 

przypadku wykorzystania gazu z butli dozwolona jest wymiana butli na pełną (z ważną datą legalizacji), zgodnie ze 

standardem stosowanym w Polsce, bądź napełnienie posiadanej. Koszty wymiany lub napełnienia butli są pokrywane 

przez Najemcę. W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do 

wykonania wszelkich koniecznych prac związanych usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu na koszt 

Najemcy. W przypadku, gdy w Kamperze, Najemca, lub którakolwiek z osób przebywających tam choćby czasowo, 

będzie paliła tytoń, Wynajmującemu przysługuje od Najemcy kara umowna w wysokości 2000pln brutto, która zostanie 

naliczona Najemcy. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania 

uzupełniającego z tego tytułu na zasadach ogólnych. 
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4.13  Kamper, w którym nie przebywa żaden z korzystających, bezwzględnie musi być zaparkowany zawsze na polu 

kampingowym, lub parkingu strzeżonym. Pojazd musi być zamknięty, a kluczyki i dokumenty nie mogą być zostawione 

w jego wnętrzu. 

4.14  W przypadku konieczności pozostawienia Kampera w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych lub 

widowiskowych (np. stadiony, hale widowiskowe, amfiteatry...itp) w czasie, gdy odbywają się na nich imprezy masowe, 

Najemca jest zobowiązany do pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym nawet w wypadku, gdy w 

Samochodzie przebywają korzystające z niego osoby. 

 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY NAJMU 

 

5.1. Najemcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w takim przypadku  Wynajmującemu przysługuje prawo do 

zatrzymania: 

 50% wpłaconej zaliczki jeśli pisemna rezygnacja z najmu dotrze do Wynajmującego co najmniej na 30 dni 

przed terminem najmu. 

 100% wpłaconej zaliczki jeśli pisemna rezygnacja z najmu dotrze do Wynajmującego pomiędzy 30 a 15 dniem 

przed terminem najmu. 

 100% wpłaconej opłaty jeśli pisemna rezygnacja dotrze do Wynajmującego później niż 15 dni przed terminem 

najmu. 

5.2. Najemcy przysługuje prawo do wskazanie innej osoby, która wynajmie Kampera w terminie wynikającym z Umowy 

Najmu. Wynajmujący musi zostać poinformowany o tym fakcie co najmniej 10 dni przed terminem najmu, osoba 

wskazana musi podpisać Umowę Najmu. Wynajmujący ma prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokości 

100pln netto w w/w przypadku. 

5.3. Wynajmującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w takim przypadku Najemcy przysługuje prawo do: 

 zwrotu 100% wpłaconej zaliczki jeśli Wynajmujący odstąpi od umowy 30 dni przed terminem najmu. 

 zwrotu 100% wpłaconej opłaty jeśli Wynajmujący odstąpi od umowy pomiędzy 30 a 15 dniem przed 

terminem najmu. 

 zwrotu 100% wpłaconej opłaty powiększonej o 50% kwoty zaliczki jeśli Wynajmujący odstąpi od umowy 15 

dni przed terminem najmu. 

5.4. Wynajmującemu przysługuje prawo podstawienia Najemcy innego Kampera o podobnym standardzie i takiej samej 

liczbie dostępnych miejsc. W takim przypadku Najemcy nie przysługują ewentualne roszczenia. 

 

 

Oświadczam że zapoznałem się z w/w warunkami, są one dla mnie zrozumiałe i nie wnoszę zastrzeżeń. 

 

      

 ………………………………………                                                    …………………………………………………….. 

                    Data                                                                                                 czytelny podpis 
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