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Ogólne Warunki najmu Samochodu Kempingowego  

Niniejsze warunki stanowią integralną część Umowy Najmu i określają prawa i obowiązki Wynajmującego oraz Najemcy z tytułu  

zawarcia Umowy Najmu samochodu kempingowego, które obowiązują z chwilą zawarcia Umowy Najmu.   

1. Zasady ogólne i przedmiot umowy   

1.1 Przedmiotem umowy jest tylko i wyłącznie najem na czas określony samochodu kempingowego wraz z wyposażeniem dodatkowym 

określonym w protokole zdawczo-odbiorczym.   

1.2 Najemca samodzielnie organizuje swoją podróż i użytkuje pojazd na własną odpowiedzialność. Zobowiązany jest również zaplanować 

podróż w ten sposób, aby jej przebieg i warunki umożliwiały bezpieczne i zgodne z instrukcją korzystanie z pojazdu.   

1.3 Najem rozpoczyna się z chwilą wskazaną w umowie najmu, podpisania umowy i wszystkich załączników, w tym niniejszych warunków 

najmu, protokołu zdawczo-odbiorczego, cennika, przejęcia samochodu kempingowego od Wynajmującego oraz terminowego uregulowania 

wszystkich opłat związanych z najmem określonych w umowie najmu.   

1.4 Protokół zdawczo-odbiorczy powinien być wypełniony i podpisany przez obie strony umowy przy wydaniu przedmiotu najmu i w momencie  

jego zwrotu. Odmowa podpisania protokołu przez Najemcę oznacza jego akceptację dla jednostronnego podpisania protokołu przez 

Wynajmującego i wszystkich treści zawartych w tak sporządzonym protokole.   

2. Wymagania wobec Najemcy i Kierowcy   

2.1 Minimalny wiek Najemcy i Kierowcy to 25 lat. Kierujący pojazdem najmu musi mieć ukończone 25 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B 

przynajmniej od 3 lat. Kierowcy z prawem jazdy o kategorii C muszą być w posiadaniu tego dokumentu od minimum 1 roku.   

2.2 Do podpisania Umowy Najmu wymagane jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu Najemcy oraz dokumentu ze zdjęciem 

uprawniającego do kierowania pojazdem.   

2.3 W przypadku firm do podpisania Umowy Najmu wymagany jest aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, dwa 

dokumenty tożsamości dla Najemcy oraz upoważnienie do reprezentowania podmiotu gospodarczego.   

2.4 Pojazd może być kierowany tylko przez Najemcę oraz kierowców wpisanych do Umowy Najmu, każdy z wymienionych Kierowców musi 

spełniać wymagania określone w pkt. 2.1 i 2.2   

2.5 Najemca ponosi odpowiedzialność za działanie innych kierowców tak samo jak za swoje.   

2.6 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 kierowcę, oraz wszystkie inne osoby, 

które w trakcie trwania Umowy Najmu weszły w posiadanie Samochodu 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.   

2.7 Wynajmujący zastrzega sobie możliwość wykonania kserokopii okazywanych dokumentów oraz weryfikacji ich autentyczności.   

3. Ubezpieczenie   

3.1 Najmowany samochód kempingowy posiada obowiązujące prawem ubezpieczenie w zakresie OC, AC.   

3.2 Przedmiot najmu jest wyposażony w Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU) dla OC, AC  zgodnie z Protokołem. OWU opisują zasady, 

procedury postępowania i wymagania w stosunku do Najemcy i Kierowcy, określająca sposób użytkowania przedmiotu najmu oraz 

postępowania w przypadku powstania szkody. Najemca oraz Kierowca zobowiązani są do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania OWU.   

3.3 W przypadku naruszenia przez Najemcę lub Kierowcę warunków ubezpieczenia Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody 

powstałe z tego tytułu. W szczególności gdy w wyniku nie przestrzegania OWU ubezpieczyciel odmawia wypłaty ubezpieczenia bądź też 

zmniejsza wypłacane odszkodowanie.   

3.4 Za szkody komunikacyjne o wartości do wysokości kaucji (w przeliczeniu na dzień powstania szkody) jest odpowiedzialny Najemca. W 

przypadku  wartości szkody komunikacyjnej przekraczającej wysokość kaucji następuje zgłoszenie szkody komunikacyjnej i  skorzystanie z 

ubezpieczenia OC lub AC.  Udział własny Najemcy w szkodzie wynosi 5000 PLN brutto. W przypadku całkowitego zniszczenia, bądź kradzieży 

samochodu z przyczyn leżących po stronie Najemcy i / lub Kierowcy kaucja w kwocie 5000,00 PLN brutto całkowicie przepada na rzecz 

Wynajmującego, jednocześnie nie wyklucza to roszczeń o dalsze odszkodowanie za wyrządzone szkody. Najemca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie inne szkody niż komunikacyjne powstałe w ruchu drogowym, podczas użytkowania oraz wynikające z kradzieży 

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

3.5 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.   

3.6 W przypadku utraty przez Najemcę, niezależnie od okoliczności kluczyków zostanie on obciążony kosztami wymiany zamków oraz przestoju 

Pojazdu. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic, niezależnie od okoliczności, Najemca zostanie obciążony wszelkimi kosztami 

wynikającymi z wyrobienia nowych tablic i dokumentów, jak również kosztami związanymi z przestojem Pojazdu. Wynajmujący pokryje 

powyższe koszty w pierwszej kolejności z kaucji.  
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3.7 Najemca ponosi odpowiedzialność również za szkody wykryte po zwrocie Pojazdu, nieujawnione w trakcie zwrotu Pojazdu. Wynajmujący 

natychmiast powiadomi Najemcę i sporządzi notatkę, która będzie zawierać datę sporządzenia szkody, opis szkód, okoliczności oraz dane 

osoby potwierdzającej.  

4 Rezerwacja przedmiotu najmu, zmiany w rezerwacji, zawarcie umowy   

4.1 Rezerwacji terminu najmu można dokonać osobiście, drogą telefoniczną lub poprzez e-mail, otrzymując również poprzez e-mail 

potwierdzenie złożenia rezerwacji. Potwierdzeniem rezerwacji Samochodu jest przekazana przez Najemcę na rzecz Wynajmującego opłata 

rezerwacyjna.   

4.2 Rezerwujący ma możliwość obejrzenia samochodu kempingowego w siedzibie Wynajmującego przed dokonaniem opłaty rezerwacyjnej i 

podpisaniem Umowy.   

4.3. Czynsz najmu jest naliczany zgodnie z aktualną ofertą Wynajmującego i jest określany w Umowie Najmu. Czynsz jest płatny przez Najemcę 

w dwóch transzach:  

I transza - opłata rezerwacyjna w wysokości 30 % umówionego czynszu najmu – płatna w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy 

Najmu.   

II transza - opłata zasadnicza stanowiąca uzupełnienie do całkowitej kwoty czynszu – płatna nie później niż na 14 dni kalendarzowych 

przed rozpoczęciem okresu najmu Samochodu.  Opłata rezerwacyjna jest zadatkiem w rozumieniu art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego, jednakże 

strony ustanawiają odrębności względem regulacji kodeksowej, wskazane w punktach poniżej, co jest zgodne w ww. przepisem Kodeksu 

cywilnego. Jeżeli Najemca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy nie wpłaci opłaty rezerwacyjnej, Umowa Najmu wygasa.  Opłata 

zasadnicza stanowi pozostałą wartość umówionego czynszu tj. wartość czynszu po odjęciu od niego wartości uiszczonego zadatku. W 

przypadku braku uiszczenia opłaty zasadniczej w terminie na 14 dni przed rozpoczęciem najmu Samochodu, uiszczony zadatek przepada na 

rzecz Wynajmującego, Najemcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Najmu lub żądania zwrotu zadatku ani w pojedynczej, ani w 

podwójnej wysokości, a Umowa Najmu wygasa.  

4.4 Najemca wnosi opłatę rezerwacyjną na konto Wynajmującego podane pkt 13.1, z tym że w przypadku krótszych okresów najmu nie 

mniej niż 1000 zł. Niezwłocznie po zaksięgowaniu środków, Wynajmujący potwierdza rezerwację terminu najmu. Klient dokonując opłaty 

rezerwacyjnej zobowiązuje się do bezzwłocznego zawarcia Umowy Najmu w oparciu o niniejsze warunki i specyfikację usług zawartych w 

umowie najmu i załącznikach.   

4.5 W przypadku gdy data rozpoczęcia najmu jest bliższa niż 21 dni Klient jako opłatę rezerwacyjną zobowiązany jest do wpłacenia pełnej 

kwoty najmu.   

4.6 Najemca uiści na rachunek Wynajmującego pozostałą część kwoty wynikającą z Umowy Najmu najpóźniej na 21 dni przed 

rozpoczęciem najmu na konto bankowe podane w pkt 13.1. W przypadku braku wpłaty lub niepełnej wpłacie Umowa Najmu traci swą moc, a 

Wynajmujący jest uprawniony do zatrzymania opłaty rezerwacyjnej uiszczonej. Na wniosek Najemcy dopuszczalna jest zmiana terminu 

rezerwacji do 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem wynajmu. Złożenie wniosku nie jest tożsame ze zmianą terminu rezerwacji. Na 

podstawie wniosku Wynajmujący oceni możliwość techniczne i organizacyjne zmiany terminu rezerwacji. Zmiana terminu rezerwacji musi być 

zawarta w formie pisemnej, ponadto dla każdej zmiany terminu rezerwacji kwota Umowy Najmu zostanie skalkulowana na podstawie 

aktualnego cennika, dokonane wpłaty zostaną zaliczone na poczet nowej rezerwacji. W przypadku zmiany terminu rezerwacji z sezonu 

droższego na tańszy, Wynajmujący zwróci różnicę Najemcy, tylko w przypadku skutecznego wynajmu w pierwotnym terminie. Nowy termin 

rezerwacji musi dotyczyć okresu najbliższych 6 miesięcy.   

5. Opłata za wynajem, kaucja, okres najmu   

5.1 W sezonie wysokim i średnim pojazdy rezerwowane są na minimalny okres 7 dni i ich wielokrotności (7,14,21 itp.). W sezonie  niskim 

minimalny okres najmu wynosi 4 dni.   

5.2 Opłata najmu jest naliczana zgodnie z aktualną ofertą Wynajmującego i jest określona w Umowie Najmu.   

5.3 Opłata za wynajem określona jest na podstawie aktualnego Cennika i jest wyznaczana jako iloczyn dni najmu i stawki za jeden dzień 

odpowiadającej terminowi najmu. Opłata za wynajem zostanie powiększoną o zryczałtowaną opłatę serwisową w wysokości 300 zł netto oraz 

zamówione dodatki. Opłaty serwisowej nie stosuje się w przypadku najmów równych i dłuższych niż 14 dni.   

5.4 Opłaty za wynajem zostaną powiększone o kwotę podatku VAT .   

5.5 Wartość opłaty rezerwacyjnej koniecznej do rezerwacji terminu określona jest w warunkach najmu w pkt 4.3, 4. i 4.5. Brak uiszczenia pełnej 

opłaty w ustalonym przez strony terminie traktowany jest jako rezygnacja z terminu rezerwacji.   

5.6 Brak pełnej wpłaty w określonym terminie, brak odbioru przez Najemcę pojazdu w określonym w umowie terminie będzie traktowane jako 

odstąpienie od Umowy Najmu i obciążenia Klienta kosztami zgodnie z cennikiem.   

5.7 Najpóźniej w dniu najmu Najemca wpłaci Wynajmującego kwotę w wysokości 5000 zł jako kaucję zabezpieczającą roszczenia 

Wynajmującego w stosunku do Najemcy wynikających z Umowy Najmu, a w szczególności:   

a) w przypadku utraty, w tym również kradzieży, przedmiotu najmu lub też jego zniszczenia   

b) zgubienie kluczyków , pilota, dowodu i tablic rejestracyjnych   

c) uszkodzenie przedmiotu najmu   

d) uszkodzenia wnętrza przedmiotu najmu, w tym zwłaszcza uszkodzenia tapicerki lub też zabrudzenia,  e) nieterminowego zwrotu pojazdu  

5.8 Kaucja przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych kosztów napraw bądź ubytków w wyposażeniu Przedmiotu Najmu, jak również 

wszelkich innych roszczeń wobec Najemcy wynikających z Umowy Najmu.   
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5.9 Kaucja może być wpłacona w gotówce, przelewem ( zaksięgowana wpłata na koncie Wynajmującego przed datą rozpoczęcia najmu) 

lub kartą   

5.9 Wynajmujący może wstrzymać się z wydaniem Najemcy przedmiotu najmu do czasu uiszczenia przez Najemcę kaucji zgodnie z 

postanowieniami pkt. 5.7  

5.10 Zwrot kaucji następuje przelewem w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego i zwrotu pojazdu, 

jednakże nie wcześniej niż po zapłacie przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Najmu. Wypłata kaucji może zostać 

wstrzymana w przypadku wystąpienia roszczeń w stosunku do Najemcy. W przypadku roszczeń Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zwrotu 

kaucji dopiero po wykonaniu wyceny roszczeń w kwocie pomniejszonej o wartość tych roszczeń. Wynajmujący zobowiązuje się do sprawnego i 

rzetelnego dokonania wyceny oraz do przedłożenia Najemcy (na jego żądanie) wyceny. Koszty wyceny pokrywane są w pierwszej kolejności z 

kaucji.   

 Odstąpienie od wynajmu.   

6.1 Najemca nie jest uprawniony do rezygnacji z najmu po zawarciu Umowy Najmu lub po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji. W 

przypadku takiej rezygnacji Wynajmujący ma prawo zatrzymać wszelkie kwoty wpłacone przez Najemcę, w szczególności opłatę rezerwacyjną 

określoną w pkt 4.3, 4.6   

6.2 Po zawarciu Umowy Najmu, Najemca nie ma możliwości dokonania zmian daty rozpoczęcia/zwrotu najmu, typu przedmiotu najmu, 

miejsca odbioru/zwrotu przedmiotu najmu, bez wyraźnej i pisemnej zgody Wynajmującego.   

6.3 Za pisemną zgodą Wynajmującego, Wynajmujący dopuszcza scedowania najmu osobie trzeciej. Osoba trzecia musi spełniać 

wymagania warunków wynajmu. Podnajem osobie trzeciej jest wolą Wynajmującego, a nie obowiązkiem. Wynajmujący zwróci Najemcy środki 

tylko w przypadku skutecznego wynajmu osobie trzeciej, w zakresie ceny, terminu i klasy pojazdu.   

6.4 Wynajmujący może odstąpić od Umowy Najmu do momentu wydania Najemcy Przedmiotu Najmu. W takim przypadku Wynajmujący 

zwróci Najemcy w terminie 3 dni wszystkie wpłacone przez niego kwoty. Najemcy nie przysługują w takim wypadku żadne dodatkowe 

roszczenia wobec Wynajmującego.   

6.5 Rażące złamanie umowy np. poprzez udział samochodu w rajdach, testach, ucieczka z miejsca wypadku, nagminne i znaczące 

przekraczanie prędkości, porzucenie pojazdu, itp. W przypadku gdy Najemca korzysta z przedmiotu najmu niezgodnie z Umowa Najmu i 

warunkami wynajmu, OWU, zaleceniami producenta Wynajmujący może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę najmu z winy 

Najemcy. Najemcy nie przysługuje w takim wypadku żaden zwrot kosztów w szczególności za niewykorzystany okres najmu, dodatkowo może 

zostać obciążony kosztami sprowadzenia pojazdu do siedziby Wynajmującego oraz innymi kosztami określonymi w pkt. 8   

7. Przekazanie i zwrot pojazdu   

7.1 W sezonie wysokim i średnim pojazdy rezerwowane są na minimalny okres 7 dni i ich wielokrotności (7,14,21, itp.). Dniem przekazania i 

zwrotu przedmiotu najmu jest sobota. Przedmiot najmu musi być oddany do godziny 10:00, a jego wydanie musi nastąpić w godzinach 16:00-

19:00. W pierwszej kolejności obsługiwani są Najemcy, którzy przyjechali punktualnie. Pozostali Najemcy zostaną obsłużeni po zakończeniu 

obsługi Najemców przybyłych punktualnie.   

7.2 W sezonie niskim minimalny okres najmu to 4 dni, godzina odbioru/zwrotu pojazdu jest ustalona indywidualnie z klientem.   

7.3 Dokładna godzina odbioru i zwrotu pojazdu jest określona w umowie najmu, a miejscem odbioru i zwrotu jest siedziba Wynajmującego, 

chyba że w umowie postanowiono inaczej. Istnieje możliwość podstawienia i odbioru pojazdu w innym miejscu za dodatkową opłatą określoną 

w załączonym Cenniku.   

7.4 W przypadku opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu po upływie terminu o którym mowa w punkcie 7.3. Najemca zobowiązuje się do 

zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia i może przekroczyć kwotę dziennego najmu, bez 

wskazania górnego limitu. Wszystkie kary umowne naliczane są od godziny zwrotu Samochodu określonej w Umowie Najmu.   

7.5 W przypadku zwłoki w wydaniu przedmiotu najmu z winy Wynajmującego, zobowiązuje się on do natychmiastowego zwrotu Najemcy 

odpowiedniej proporcjonalnej części kwoty najmu.   

7.6 Najemca jest zobowiązany odbyć szczegółowy instruktaż związany z użytkowaniem pojazdu przed wydaniem pojazdu, który odbywa się w 

miejscu odbioru pojazdu oraz na własne życzenie może wziąć udział w jeździe próbnej z udziałem Wynajmującego.   

7.7 Wydanie/zwrot przedmiotu najmu będą każdorazowo potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół jest integralną częścią Umowy Najmu. 7  

7.8 W przypadku zwrotu pojazdu przez Najemcę w terminie wcześniejszym niż wskazany w Umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do 

zwrotu jakiejkolwiek części opłaty najmu z tego tytułu.   

7.9 Brak zwrotu pojazdu przez Najemcę do 4 godzin po terminie wskazanym w Umowie Najmu i brak skutecznego kontaktu Najemcy w tym 

czasie z Wynajmującym, skutkuje poinformowaniem przez Wynajmującego organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

przywłaszczenia mienia. W takim przypadku cała kaucja przepada na rzecz Wynajmującego.   

7.10 Wynajmujący oświadcza, że oddaje Najemcy przedmiot najmu sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń, czysty i umyty na zewnątrz i 

posprzątany wewnątrz. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, czy uszkodzeń Najemca winien zgłosić Wynajmującemu w chwili 

wydania przedmiotu najmu. Najemca nie może odmówić odbioru wydanego mu przez Wynajmującego przedmiotu najmu z powodu 

stwierdzonych usterek, które w żaden sposób nie mają wpływu na możliwość normalnego jego używania, a szczególnie na właściwości jezdne 

pojazdu.   
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7.11 Najemca jest, zobowiązany zwrócić przedmiot najmu w takim stanie, w jakim go otrzymał. Najemca odpowiada za zużycie przedmiotu 

najmu nie będące wynikiem normalnego jego używania.   

7.12 Najemca ponosi koszty wulkanizacji opon, ich naprawy w razie zniszczenia w czasie trwania Umowy, jak również koszty wymiany innych 

elementów eksploatacyjnych, płyny, uszkodzenia mechaniczne oraz wymiany spalonych żarówek, bezpieczników, każdorazowa wymiana musi 

być uzgodniona z Wynajmującym i przez niego potwierdzona poprzez SMS lub email .  

7.13 Przed zwrotem przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest wyczyścić go  wewnątrz (w tym przekazane wyposażenie), a także opróżnić 

zbiornik wody brudnej oraz wyczyścić i umyć zbiornik toalety chemicznej. Najemca jest zobowiązany zwrócić auto zatankowane do pełna. 

Ponadto Najemca zobowiązuje się usunąć wszelkie naklejone winiety, potwierdzenia itp dokumenty. W razie niewykonania zobowiązań przez 

Najemcę w tym zakresie, Wynajmujący ma prawo obciążyć go kosztami określonymi w załączonym do umowy Cenniku.   

7.14 Podpisanie Protokołu zwrotu przedmiotu najmu nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za szkody, które nie mogły być wykryte lub 

zostały zatajone podczas zwrotu pojazdu Wynajmującemu.   

7.15 Na czas trwania Umowy Najmu Najemca może nieodpłatnie pozostawić swój samochód na terenie pozostającym w posiadaniu 

Wynajmującego. Teren jest ogrodzony, oświetlony, jednak Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody w tym 

kradzież wyrządzone w pozostawionym pojeździe przez osoby trzecie. W przypadku pozostawienia samochodu Najemca zrzeka się wszelkich 

roszczeń, w szczególności o charakterze odszkodowawczym z tytułu poniesionych szkód w pojeździe. Najemca zgadza się na przedstawienie 

Wynajmującemu dokumentów pojazdu.  

 8. Odpowiedzialność, zasady odszkodowań   

8.1 Najemca jest zobowiązany do pokrycia strat Wynajmującemu w przypadku powstania szkód podczas okresu wynajmu, niezależnie od tego 

czy szkoda została ubezpieczycielowi zgłoszona do kwot określonych w pkt 3.4 z zastrzeżeniem pkt 3.7, 8.3-8.5.  

8.2 Wyceny szkód w przedmiocie najmu oraz wyposażeniu dodatkowym, za które odpowiedzialność ponosi Najemca, Wynajmujący będzie 

dokonywać w oparciu o cenniki Autoryzowanych Stacji Obsługi oraz ceny nowych i oryginalnych części lub elementów wyposażenia 

dodatkowego.   

8.3 Żadne ograniczenia w odpowiedzialności Najemcy nie obowiązują w przypadku szkód przekraczających otrzymane odszkodowanie lub w 

razie odmówienia wypłaty odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń, szczególnie, gdy powodem uszkodzeń było:  

a) używania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem, OWU, warunkami Umowy Najmu, zaleceniami producenta   

b) lekkomyślność lub niedbalstwo,   

c) naruszenie przepisów,  

d) jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.   

e) szkody powstałe w wyniku braku respektowania wymiarów pojazdu (wysokość oraz szerokość pojazdu).   

f) szkody powstałe w wyniku palenia papierosów - złamanie zakazu powoduje obciążenie Najemcy kosztami wymiany całej tapicerki 

samochodu bez ograniczenia odpowiedzialności.   

8.4 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które powstały w okresie najmu pojazdu, a których przyczyną było 

prowadzenie pojazdu przez nieuprawnione osoby lub użytkowanie w zabronionym celu lub niewłaściwą obsługę pojazdu. Najemca jest 

odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z użytkowaniem najmowanego pojazdu, nie pokryte 

odszkodowaniem.   

8.5 Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty drogowe, płatności, mandaty, kary, które powstały w związku z użytkowaniem pojazdu, a 

którymi zostanie obciążony Wynajmujący. 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, w przypadku płatności w 

walucie obcej równowartość tej kwoty z dnia wykonania czynności wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP. Najemca zobowiązany jest 

do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłaty manipulacyjnej w wysokości 150 zł netto za każdy mandat, grzywnę i opłatę, w terminie 7 dni od 

wystawienia Najemcy przez Wynajmującego właściwego dokumentu księgowego.   

8.6 Wynajmujący z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ponosi odpowiedzialność do wysokości dokonanych przez 

Najemcę wpłat i tylko w przypadku, gdy odpowiedzialności tej nie przejmie ubezpieczyciel.   

8.7 Najemca Pojazdu zobowiązuje się do:   

a) przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego obowiązujących w kraju, w którym użytkuje wypożyczony pojazd i nie może „zasłaniać 

się” ich nieznajomością,   

b) użytkowania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Umowy Najmu   

c) nie prowadzenia Pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków i wszelkiego rodzaju środków odurzających lub powodujących zaburzenia 

świadomości,   

d) nie brania udziału wypożyczonym Pojazdem w zawodach, testach i nie używania go na drogach i terenach nieutwardzonych,   

e) nie przewożenia samochodem materiałów żrących, brudzących lub innych mogących powodować zniszczenie lub uszkodzenie jakichkolwiek 

elementów wyposażenia Pojazdu,   

f) nie przewożenia pojazdem przez granicę któregokolwiek kraju rzeczy, których przewożenie jest zabronione zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  
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8.8 W samochodzie kempingowym obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia, np. świeczek   

8.9 Podczas postojów Najemca zobowiązuje się do pozostawienia Pojazdu zawsze zamkniętego, na parkingach strzeżonych, zamkniętych 

kempingach albo pilnować go osobiście. A dokumenty i kluczyki zawsze zabierać ze sobą. W razie niezastosowania się do w/w warunków 

będzie on odpowiadał za szkody w Pojeździe i obciążony kosztami ich naprawienia.   

8.10 Zgoda na przewóz Pojazdem zwierząt jest rozpatrywana przez Wynajmującego indywidualnie.   

9. Awaria, wypadek, uszkodzenie pojazdu   

9.1 Wszystkie samochody są serwisowane w ASO . Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli stanu technicznego pojazdu tak, aby 

zapewnić bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.. W szczególności Najemca obowiązany jest:   

a) bieżącego monitorowania poziom oleju silnikowego;   

b) bieżącego monitorowania ciśnienia powietrza w ogumieniu;   

c) bieżącego monitorowania poziom płynu hamulcowego;   

d) bieżącego monitorowania poziom płynu chłodniczego;   

e) obserwowania kontrolek na desce rozdzielczej pojazdu, w szczególności ciśnienia oleju i sterownika silnika, a w razie sygnalizacji przez nie 

stanu awarii niezwłocznego zatrzymania pojazd, wyłączenia silnika i skutecznego poinformowania Wynajmującego,  f) nie przekraczać 

dopuszczalnej ładowności pojazdu.   

9.2 Pojazd jest ubezpieczony z tytułu OC, AC, NNW   

9.3 Awaria , wypadek, kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu najmu, zobowiązuje Najemcę do bezzwłocznego poinformowania o 

tym fakcie Wynajmującego (nie później niż w ciągu godziny), Ubezpieczyciela, a także gdy jest to uzasadnione okolicznościami również 

odpowiednich służb, a następnie do podjęcia działań wynikających z OWU, poleceń Ubezpieczyciela lub Wynajmującego.   

9.4 Zwłoka w poinformowaniu Wynajmującego o awarii, wypadku lub uszkodzeniu, przekazanie nieprawdziwych, niekompletnych informacji 

może spowodować, że Najemca zostanie obciążony kosztami usunięcia tego uszkodzenia lub awarii w pełnej wysokości.   

9.5 Zgłoszenie powinno zawierać szczegóły zdarzenia w tym również rodzaj i rozmiar szkody. Protokół powypadkowy musi zawierać nazwiska, 

adresy osób biorących udział w zdarzeniu, świadków, numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w zdarzeniu musi być podpisany 

przez dwie strony. W przypadku kolizji, wypadku, kradzieży przedmiotu najmu niezbędne jest wezwanie Policji lub innej służby właściwej 

dla miejsca zdarzenia i uzyskanie dostępu do notatki ze zdarzenia, lub informacji na temat funkcjonariuszy (imię, nazwisko, numer, adres 

jednostki). Niezależnie od powyższego zaleca się udokumentowanie zdarzenia dodatkowo fotografiami.   

9.6 Gdy awaria, skutki wypadku lub uszkodzenie nie wpływają na bezpieczeństwo jazdy i nie mogą potencjalnie wpłynąć na pogorszenie stanu 

technicznego przedmiotu najmu, Najemca może kontynuować jazdę po uprzednim potwierdzeniu przez Wynajmującego takiej możliwości 

poprzez SMS lub email.   

9.7 Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów usunięcia awarii gdy awaria przedmiotu najmu nie 

powstała z winy Najemcy lub osób za które ponosi odpowiedzialność i na skutek takiej awarii nie jest możliwe używanie przedmiotu najmu. 

Warunkiem zwrotu poniesionych kosztów jest dostarczenia pełnej dokumentacji jej usunięcia, w tym dokumentacji fotograficznej i 

wymienionych części. Wynajmujący zwróci Najemcy koszty, po uzyskaniu tej kwoty od Ubezpieczyciela lub producenta przedmiotu najmu.   

9.8 Jakiekolwiek naprawy wykonywane bez zgody Wynajmującego są bezwzględnie zabronione.   

9.9 W sytuacji, gdy w wyniku utraty lub uszkodzenia przedmiotu najmu kontynuowanie podróży nie jest możliwe, Wynajmujący nie jest 

zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów zakwaterowania i kosztów powrotu do miejsca zamieszkania.    

10 Ograniczenia w użytkowaniu pojazdu.   

10.1 Przedmiot najmu nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno - turystyczne, a w szczególności nie może 

brać udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, nie może być także wykorzystywany do transportu rzeczy a w 

szczególności ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych.   

10.2 Najemca nie ma prawa do oddania przedmiotu najmu w podnajem lub bezpłatne/płatne użyczenie jakimkolwiek osobom trzecim.   

10.3 Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli stanu przedmiotu najmu i upewniania się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do 

bezpiecznej jazdy w szczególności kontroli stanu oleju silnikowego, płyny chłodzącego.   

10.4 Najemca zobowiązany jest do tankowania pojazdu tylko na renomowanych stacjach paliw, aby uniknąć ewentualnych roszczeń w 

przypadku uszkodzeń układów wtryskowych zaleca się zachowanie potwierdzenia zakupu.   

10.5 Najemca zobowiązuje się do pozostawienia Pojazdu podczas postojów zawsze zamkniętego, na parkingach strzeżonych, zamkniętych 

kempingach albo pilnować go osobiście. W razie niezastosowania się do w/w warunków będzie on odpowiadał za szkody w Pojeździe i 

obciążony kosztami ich naprawienia.   

10.6 W przedmiocie najmu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, złamanie zakazu powoduje obciążenie Najemcy kosztami 

wymiany całej tapicerki samochodu bez ograniczenia odpowiedzialności   
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10.7 Najemca zobowiązuje się do nieprzekraczania prędkości 120 km/h oraz do zachowania szczególnej ostrożności podczas przejazdu pod i 

przez obiekty drogowe ze względu na ograniczenia wynikające z wysokość 300 cm i szerokość 230 cm pojazdu, przekroczenie prędkości 

może skutkować nałożeniem kary umownej zgodnej z Cennikiem.   

11 Podróże zagraniczne, trasa podróży   

11.1 Dozwolone jest jedynie poruszanie się przedmiotem najmu po terenie państw Unii Europejskiej oraz następujących państw: Szwajcarii, 

Norwegii, Andory, Serbii, Monaco, Czarnogóry, Lichtenstein, Macedonii, Bośni i Hercegowiny. Najemca ma obowiązek powstrzymać się od 

jazdy przedmiotem najmu po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.   

12 Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych   

12.1 Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie do celów marketingowych swoich danych osobowych przez Wynajmującego.   

12.2 Wynajmujący może przesyłać dane osobowe Najemcy osobom trzecim, w sytuacjach, gdy podczas wynajmu Najemca podał nieprawdziwe 

dane lub gdy pojazd nie został zwrócony od momentu wygaśnięcia Umowy Najmu. Dane osobowe mogą zostać udostępnione władzom 

odpowiedzialnym za prowadzenie spraw cywilnych oraz karnych w sytuacji, gdy Najemca zachował się nieuczciwie, w szczególności w 

przypadku podania fałszywych informacji posługiwania się fałszywymi lub kradzionymi dowodami tożsamości; braku zwrotu pojazdu; zatajenia 

uszkodzeń pojazdu; złamania zasad kodeksu drogowego.   

12.3 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez MT Transport Sp. z o.o. Sp. K. danych osobowych. W związku w wejściem w życie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z d27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej 

„RODO”) pragniemy poinformować ́ Państwa o zasadach przetwarzania przez MT Transport Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Państwa danych 

osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Administratorem danych  osobowych jest MT Transport Sp. z o.o. Spółka 

Komandytowa z siedzibą w Dobrzewinie ul. Strażacka 11, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000529051, NIP: 5882406674, 

REGON: 360000082.   

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail:  

biuro@baltickamper.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z 

dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Strażacka 11 80-209 Dobrzewino.  Podane przez Państwa dane 

osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  

– sporządzania ofert, wykonania umowy wynajmu bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia 

umowy.  bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,  

13.Konto bankowe do wpłat, daty płatności   

  

13.1 Wszelkie opłaty związane z realizacją niniejszej umowy należy kierować na konto bankowe Wynajmującego nr:   

75 1050 1764 1000 0090 3176 2892 prowadzonego przez ING S.A.   

13.2 Daty płatności określone w umowie najmu i załącznikach dotyczą momentu zaksięgowania środków na koncie Wynajmującego.   

  

14 .Właściwość sądów   

  

14.1 Wszelkie spory lub roszczenia pomiędzy Stronami wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, będą rozpoznawane przez Sąd 

miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.   
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