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Cennik Najmu Samochodu Kempingowego  

Cennik stanowi integralną część Umowy Najmu i określa ceny i opłaty dodatkowe obowiązujące podczas najmu. 

❖ Czynsz najmu 

Kamper Sezon niski 
01.10 – 30.11 
01.03 – 30.04 

 
                                                  
Cena netto             Cena brutto  
za  dobę                  za  dobę 

Sezon średni 
01.05-14.06  
01.09-30.09 

 
                                                       
Cena netto              Cena brutto  
za  dobę                   za  dobę 

Sezon wysoki 
15.06-31.08 

Sezon zimowy 
01.12-28.02 

 
Cena netto             Cena brutto  
za  dobę                  za  dobę 

Carado T 348  
Weinsberg CaraSuite 650MG 
Weinsberg CaraLoft 700MXH 

400,00 zł 492,00 zł 450,00 zł 553,50 zł 550,00 zł 676,50 zł 

Carado T338  
Carado T447  

450,00 zł 553,50 zł 500,00 zł 615,00 zł 600,00 zł 738,00 zł 

Dethleffs Integra I6757 Dbm 500,00 zł 615,00 zł 550,00 zł 676,50 zł 700,00 zł 861,00 zł 

Dethleffs Integra Pulse  I7051 eb   600,00 zł 738,00 zł 700,00 zł 861,00 zł 900,00 zł 1107,00 zł 

 

Sezon niski minimalny okres wynajmu 4 dni, sezon średni, wysoki i zimowy minimalny okres wynajmu 7 dni. 

W sezonie niskim limit 250 km/dzień. Przekroczenie limitu 0,75 brutto za 1 km. 

Opłata rezerwacyjna 30% ceny całkowitej do 21 dni przed rozpoczęciem najmu, 100% w okresie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem najmu, nie mniej niż 

1000 zł. Kaucja 5000zł.  

❖ Promocje i rabaty  

Wynajem powyżej 14 dni rabat 5%, 21 dni rabat 7% 

❖ Opłata serwisowa - 0zł dla najmów równych lub dłuższych niż 14 dni, 300 zł netto, dla krótszych, zawiera:  

- czysty pojazd z zewnątrz i wewnątrz 

- pełna butla z gazem 11 kg 

- środki chemiczne z papierem toaletowym do WC 

- pełny zbiornik wody czystej 

- najazdy do poziomowania pojazdu 

- kabel elektryczny z przejściówką umożliwiający przyłączenie do sieci elektrycznej 

- wąż do napełnienia  zbiornika na czystą wodę 

- bagażnik rowerowy ( na 2 lub 4 rowery) 

- markiza 

- komplet naczyń kuchennych dla 4 osób oraz dodatkowo dwa garnki, patelnię, przybory kuchenne, korkociąg , otwieracz do butelek, czajnik   do gotowania na gazie, płyn i gąbka do mycia naczyń, nożyczki, 

deska do krojenia, noże kuchenne, kosz na śmieci, szufelka  z małą miotłą, wiaderko składane. 

- apteczka i kamizelki odblaskowe  

- zestaw mebli ogrodowych krzesła 4 szt. + stół rozkładany   

❖ Opłaty dodatkowe  

Opis dodatku Wysokość opłaty – cena netto Uwagi 
Dodatkowy środek do toalety chemicznej 60,00 zł 1 szt. opakowania 

Dodatkowa butla gazowa 60,00 zł Butla 11 kg 

Komplet pościeli i ręczników Dla 2 osób 50,00 zł/tydzień Dla 4 osób 100,00 zł/tydzień Cena za tydzień 

Zwrot brudnego pojazdu w wewnątrz 300,00 zł Koszt umycia pojazdu 

Opróżnienie zbiornika z brudną wodą 150,00 zł Koszt opróżnienia z dezynfekcją 

Opróżnienie kasety toalety chemicznej 250,00 zł Koszt opróżnienia z dezynfekcją 

Zabrudzenie tapicerki Od 300,00 zł Koszt ustalany indywidualnie 

Palenie papierosów w pojeździe Wg kosztorysu nie mniej niż 2500,00 zł Koszt wymiany tapicerki 

Uzupełnienie paliwa 50,00 zł + 6 zł za każdy litr paliwa Opłata manipulacyjna 50,00 zł plus 6,00 zł za każdy brakujący litr paliwa 

Zwrot auta po terminie 200,00 zł/h Za każdą rozpoczętą godzinę po terminie określonym w umowie 

Obsługa mandatów, opłat dodatkowych  150,00 zł/szt. + wysokość opłaty Opłata manipulacyjna za każdy mandat, opłatę drogową plus koszt 
mandatu 

Odstąpienie od umowy do 14 dni przed rozpoczęciem okresu 
najmu 

Opłata rezerwacyjna W przypadku braku uiszczenia opłaty zasadniczej w terminie na 14 dni 
przed rozpoczęciem najmu Samochodu, uiszczony zadatek przepada na 
rzecz Wynajmującego 

Przekroczenie prędkości 500,00 za każdy przypadek W przypadku rażącego przekroczenia prędkości powyżej 130 km/h 

Dostarczenie pojazdu pod wskazany adres  2,00 zł za km Kilometry liczone w obie strony 

Transfer z i na lotnisko Gdańsk im. Lecha Wałęsy 100,00 zł  Dla 4 osób 

 


