ZAŁĄCZNIK NR. 1

Ogólne Warunki Najmu
I. Rodzaj usługi
Wynajmujący informuje Najemcę, że przedmiotem umowy jest najem samochodu campingowego i nie jest to
impreza turystyczna, ani pośredniczenie na zlecenie w zawarciu umowy o świadczenie usług
turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych. Oznacza to m.in. że Najemca sam planuje i organizuje sobie podróż,
powinien być więc świadomy, iż bierze na siebie pełną odpowiedzialność za siebie, swoich pasażerów i
powierzony mu przedmiot najmu i musi być przygotowany na radzenie sobie we własnym zakresie we
wszystkich nieprzewidzianych sytuacjach np. choroba, wypadek, awaria samochodu itp., gdyż pomoc
Wynajmującego może być ograniczona lub czasowo niemożliwa np. brak zasięgu telefonu lub środek nocy.
Umowy ubezpieczenia Najemca zawiera we własnym imieniu i na własny rachunek, nie licząc wymaganych
prawem umów ubezpieczenia przedmiotu najmu.
II. Przedmiot Najmu
Przedmiotem najmu jest samochód specjalny (campingowy) należący do firmy Arkadiusz Kogut 80-462 Gdańsk
ul. Dywizjonu 303 1 lokal użytkowy 1 NIP. 584-232-38-12 wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w
protokole zdawczo-odbiorczym.
III. Oświadczenie Wynajmującego
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem Pojazdu, będącym przedmiotem niniejszej umowy. Pojazd
posiada: aktualną polisę AC, OC, Assistance oraz posiada aktualne badanie techniczne i jest dopuszczonych
do ruchu.
IV. Postanowienia Ogólne
Koszty eksploatacyjne samochodu w trakcie czasu trwania najmu takie jak np. paliwo, płyny eksploatacyjne,
przejazd drogami płatnymi oraz wszelkie opłaty, mandaty karne, opłaty dodatkowe za parkowanie w miejscu
niedozwolonym lub ponad wykupiony czas parkowania, które zostały naliczone w czasie dysponowania przez
Najemcę Pojazdem pokrywa Najemca, chyba, że są one następstwem okoliczności za które winę ponosi
Wynajmujący. Najemca otrzymuje pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa oraz AdBlue i taki powinien zdać.
V. Obowiązki Najemcy
1. Kierowcą samochodu campingowego może być Najemca lub osoba przez niego wskazana w umowie najmu.
Kierujący samochodem campingowym musi mieć ukończone 26 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B
minimum 3 lat.
2. W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oryginał oraz załącza kopię dwóch aktualnych
dokumentów tożsamości ze zdjęciem (w tym jednym z nich musi być prawo jazdy), które są niezbędne do
podpisania Umowy Najmu.
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3. Najemca jest zobowiązany w okresie trwania umowy najmu do właściwego zabezpieczenia przez kradzieżą
lub zgubieniem dokumentów pojazdu i kompletu kluczy. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż zabronione
jest pozostawienie dokumentów, o których mowa powyżej w samochodzie (ewentualna kradzież pojazdu
wraz z dokumentami uniemożliwia uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela, co rodzi pełną
odpowiedzialność Najemcy za szkodę wobec Wynajmującego).
VI. Rezerwacja i zapłata za najem Pojazdu
1. Rezerwacji pojazdu można dokonywać drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail). W każdy wypadku Wynajmujący przesyła drogą elektroniczną Najemcy potwierdzenie
rezerwacji, w którym określony jest termin wynajmu i jego koszt. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji
Wynajmujący przesyła Najemcy wzór umowy najmu.
2. Po dokonaniu rezerwacji Najemca zobligowany jest do wniesienia na rzecz wynajmującego zadatku
wynoszącego 30% kosztu wynajmu. Wpłaty zadatku należy dokonać w terminie 3 dni od otrzymania
potwierdzenia rezerwacji na rachunek bankowy Wynajmującego lub gotówką w kasie siedziby
Wynajmującego za pokwitowaniem.
3. Na całkowity koszt wynajmu składa się wynagrodzenie za liczbę dni określoną w rezerwacji według cennika
obowiązującego u Wynajmującego.
4. Brak wpłaty zadatku w terminie określonym w ust. 2 i wysokości wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji
oznacza automatyczne anulowanie rezerwacji. Wpłata zadatku w prawidłowej wysokości z naruszeniem
terminu oznacza nową rezerwację w tym samym terminie, pod warunkiem, że pojazd nie został
zarezerwowany przez innego klienta. Po otrzymaniu przez Najemcę potwierdzenia rezerwacji i wpłacie
zadatku zmiana terminu rezerwacji możliwa jest wyłącznie za zgodą Wynajmującego i pod warunkiem
dostępności innych terminów wynajmu pojazdu.
5. Pozostała część kosztu wynajmu, o której mowa w ust. 3 winna być wpłacona na rzecz Wynajmującego
przed odbiorem pojazdu na 3 dni robocze przed rozpoczęciem okresu wynajmu. W przypadku wpłaty
za pośrednictwem rachunku bankowego warunkiem odbioru pojazdu jest zaksięgowanie wpłaty w pełnej
wysokości na rachunku bankowych Wynajmującego.
6. Najpóźniej w dniu odbioru pojazdu strony podpisują umowę najmu.
7. W przypadku rezygnacji przez Najemcę z wynajmu, niepodpisania umowy przez Najemcę, niespełnienia
przez Najemcę wymagań stawianych Najemcy jako kierowcy (określonych w pkt V), nieuregulowania
jakichkolwiek należności opisanych w pkt VI lub nieodebrania pojazdu w umówionym terminie, dokonana
rezerwacja zostaje anulowana, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
VII. Odbiór i zwrot pojazdu
1. Odbiór pojazdu możliwy jest wyłącznie po podpisaniu umowy najmu i uregulowaniu na rzecz
Wynajmującego wszelkich należności wynikających z umowy (wynagrodzenie za najem, kaucja). Przed
odbiorem pojazdu Najemcy udzielany jest instruktaż użytkowania pojazdu oraz zasad instalacji i obsługi
dodatkowego wyposażenia i sprzętu turystycznego.
2. Odbiór i zwrot pojazdu następuje po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo- odbiorczego
szczegółowo określającego stan techniczny pojazdu i wyposażenia dodatkowego w chwili wydania
przedmiotu najmu i jego zwrotu.
3. Najemca zobowiązany jest do takiego zaplanowania swojego wypoczynku, by możliwym było terminowe
oddanie pojazdu (z uwzględnieniem możliwych utrudnień na trasie przejazdu czy niekorzystnych
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warunków atmosferycznych). Brak zwrotu pojazdu w określonym umową terminie spowoduje obciążenie
Najemcy opłatami z tego tytułu oraz może dodatkowo rodzić po jego stronie obowiązek naprawienia
dodatkowej szkody wyrządzonej wynajmującemu
4. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu umytego, posprzątanego we wnętrzu oraz z opróżnionym
zbiornikiem toalety. Niedopełnienie powyższych obowiązków będzie skutkowało obciążeniem najemcy
opłatami oraz może być podstawą do odmowy podpisania przez Wynajmującego protokołu zdawczoodbiorczego do czasu wykonania tych czynności przez Najemcę.
5. Wynajmujący wydaje pojazd od godziny 15.00 ; Najemca zobowiązany jest do zdania pojazdu
do godziny 12.00.
6. Brak zwrotu przedmiotu najmu w terminie wynikającym z umowy spowoduje obciążenie Najemcy
stosownymi opłatami oraz odpowiedzialnością Najemcy za ewentualne szkody tym spowodowane (na
przykład koniecznością wypłaty odszkodowania klientowi, który miał rezerwację w kolejnym terminie).
VIII. Postępowanie w przypadku awarii
1. W przypadku awarii pojazdu Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia
Wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju awarii i uzgodnień z Wynajmującym.
Najemca nie jest uprawniony bez zgody Wynajmującego do dokonywania jakichkolwiek napraw
czy przeróbek przedmiotu najmu.
2. W przypadku kolizji drogowej Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie
Wynajmującego oraz w każdym wypadku Policji. W takiej sytuacji Najemca jest zobowiązany do uzyskania
z Policji kopii pisemnego protokołu z zaistniałego zdarzenia i jego przekazania Wynajmującemu, pod
rygorem pełnej odpowiedzialności Najemcy za powstałe szkody. Koszty tłumaczenia przysięgłego
protokołów Policji i innych dokumentów sporządzonych w językach obcych ponosi Najemca.
IX. Ubezpieczenie i odpowiedzialność za szkody
1. Kamper będący przedmiotem najmu posiada ubezpieczenie OC, AC i zieloną kartę. Przy wydaniu pojazdu
Najemca otrzymuje kopię Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), szczegółowo określających
procedury postępowania w razie zaistnienia szkody. Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego
przestrzegania OWU i w razie powstania szkody postępowania w sposób w nich opisany. W razie
niezastosowania się do ich postanowień Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę w razie
odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub jego zmniejszenia.
2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w pojeździe lub wyposażeniu dodatkowym
spowodowane z własnej winy, niedbalstwa lub będące wynikiem nieprawidłowego korzystania
z przedmiotu najmu, chyba że zostaną usunięte w ramach ubezpieczenia.
3. Najemca w każdym przypadku ponosi odpowiedzialność za spowodowane szkody komunikacyjne oraz
niekomunikacyjne
do wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), które nie podlegają likwidacji
z ubezpieczenia Autocasco (tak zwany udział własny).
4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w przedmiocie najmu lub wyposażeniu dodatkowym
w przypadku naruszenia OWU, przepisów ustawowych danego kraju (w tym przepisów prawa ruchu
drogowego), naruszania postanowień umowy oraz Ogólnych Warunków Najmu.
5. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, których wysokość przekracza otrzymane
odszkodowanie lub w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela (zarówno z Autocasco
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jak i OC), a to na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, substancji odurzających
lub psychotropowych, naruszenia przepisów ustawowych w danym kraju oraz jeśli zdarzenie wywołujące
szkodę zaistniało na skutek winy umyślnej, niedbalstwa lub lekkomyślności Najemcy.
6. W przypadku zaistnienia szkody podlegającej likwidacji z polisy ubezpieczeniowej Najemca zobowiązany
jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty odpowiadającej wzrostowi wartości składki
ubezpieczeniowej w następnym roku. Kwota ta wyliczana będzie w oparciu o symulację wzrostu wartości
składki przedstawionej przez ubezpieczyciela.
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.
IX. Kaucja
1. Najemca,
wpłaca
Wynajmującemu
kaucję
w
kwocie
6.000,00
zł
(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i należności
służących Wynajmującemu z tytułu nienależytego wykonania postanowień umowy przez Najemcę,
a w szczególności wynikających z kradzieży lub uszkodzenia przedmiotu najmu, zgubienia dowodu
rejestracyjnego lub kluczy, opłat określonych w umowie.
2. Kaucja powinna być wpłacona nie później niż dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia najmu
na rachunek bankowy Wynajmującego.
3. Za zgodą Wynajmującego kaucja może być wpłacona gotówką bezpośrednio przed odbiorem Pojazdu.
4. Rozliczenie kaucji następuje w ciągu 7 dni od daty zdania pojazdu i podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego wpłatą na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę.
5. Jeżeli w ciągu tego czasu zostaną wykryte dodatkowe usterki spowodowane przez Najemcę, a nie
zauważone, bądź nieuwzględnione w protokole podczas zdawania Pojazdu, Wynajmujący po ich
udokumentowaniu i przekazaniu dokumentacji Najemcy pomniejszy kwotę wypłaconej kaucji o koszt
naprawy w/w usterek.
6. Utrata kaucji lub jej części wynika z nieprzestrzegania przez Najemcę Ogólnych Warunków Najmu,
a w szczególności przypadku:
ZDARZENIE
OPŁATA
Kradzieży lub szkody całkowitej Pojazdu z winy najemcy
Całkowita utrata kaucji
Spowodowanie kolizji drogowej
Całkowita utrata kaucji
Brak kontroli poziomu oleju silnikowego
1500 PLN
Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej,
1500 PLN
tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie
Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka
2000 PLN
Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka
2000 PLN
Utrata lub zniszczenie pilota do alarmu
1500 PLN
Brak kołpaka oryginalnego
500 PLN
Brak dokumentów technicznych (Rejestr Obsługi Kampera,
600 PLN
Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi)
Demontaż części wyposażenia kampera lub dokonanie
Koszty uzupełnienia braków + 1000 PLN
innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego
Brak części wyposażenia kampera nie wymienionych w
Koszty uzupełnienia braków + 1000 PLN
cenniku
Palenie tytoniu w kamperze
2000 PLN
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Nie opróżnienie kasety WC
Brudne pomieszczenie kasety WC

500 PLN
1000 PLN

Udostępnienie kampera osobie nieuprawnionej do
kierowania pojazdem

1000 PLN

Opóźnienie w zwrocie kampera
Nie posprzątanie lub nienależyte posprzątanie Pojazdu po
okresie najmu
Znaczne zabrudzenie tapicerki samochodowej części
mieszkalnej lub kabiny kierowcy wymagające prania
Podstawienie lub odebranie auta, wybrane miejsce w
Polsce
Nieuzupełnienie zbiornika paliwa po okresie najmu

100 PLN za każde rozpoczętą godzinę opóźnienia
300 PLN
500 PLN
500zł netto + 1zł netto /km
600 PLN

7. 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. Podane
ceny są cenami netto, które zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
8. Wynajmujący zobowiązuje się przy tym do sprawnego i rzetelnego wykonania wyceny kosztów napraw i
przedłożenie na żądanie Najemcy dokumentów będących podstawą wyceny.

XI. Inne obowiązki Najemcy
1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie mandaty, kary, opłaty dodatkowe powstałe w
wyniku jego działań lub zaniechań, choćby o obowiązku ich uiszczenia Wynajmujący powziął wiedzę
po zwrocie przedmiotu najmu i zwrocie Najemcy kaucji.
2. Najemca zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach
w miejscach o ograniczonej wysokości ze względu na wysokość pojazdu 3,2 m oraz
do nieprzekraczania prędkości 120 km/h (zalecana prędkość do 110 km/h).
3. Najemca jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia bagaży przewożonych w pojeździe celem
uniemożliwienia ich przemieszczania się w trakcie jazdy lub ocierania o elementy wyposażenia
pojazdu.
4. Zabronione jest:
a) przewożenie w pojeździe ładunków łatwopalnych, trujących, niebezpiecznych oraz wszelkich
przedmiotów i substancji zakazanych,
b) palenie tytoniu lub innych podobnych substancji w pojeździe i jego przystawce,
c) wywożenie przedmiotu najmu bez pisemnej zgody wynajmującego poza kraje Unii Europejskiej (za
wyjątkiem Szwajcarii, Norwegii, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Macedonii),
d) przewożenie przedmiotu najmu przez tereny objęte działaniami wojennymi, rozruchami
i zamieszkami.
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XII. Odstąpienie od Umowy
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili przed rozpoczęciem
terminu najmu, jeżeli zarezerwowany Pojazd ulegnie wcześniejszemu wypadkowi lub innemu
uszkodzeniu lub zaistnieją inne ważne okoliczności i nie ma możliwości na bezpieczne użytkowanie
pojazdu przez najemcę. W takim przypadku Wynajmujący może zaproponować Najemcy inny Pojazd
lub zwrócić koszty zaliczki, wynagrodzenie oraz kaucję wpłaconą przez najemcę w trybie niezwłocznym,
jednak z tego tytułu nie należy się najemcy żadne dodatkowe odszkodowanie.

XIII. Postanowienia końcowe
Zlekceważenie i łamanie zaleceń oraz postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Najmu,
w szczególności niepowiadomienie na bieżąco Wynajmującego o zaistniałej kolizji drogowej itp. lub
o innych istotnych uszkodzeniach Pojazdu może skutkować całkowitą utratą kaucji. W sprawach
nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Akceptuję postanowienia Ogólnych Warunków Najmu
i zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania

….........................................................................................
(data i czytelny podpis najemcy)
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