REGULAMIN NAJMU
I. Definicje:

Regulamin – niniejszy dokument określający warunki najmu pojazdów kempingowych
oraz sprzętu turystycznego znajdujących się w ofercie Wynajmującego;
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Najemca – osoba fizyczna w wieku co najmniej 25 lat, posiadająca prawo jazdy kategorii
B przez minimum 3 lata, lub osoba prawna w imieniu której działa taka osoba na podstawie pełnomocnictwa lub funkcji pełnionych w spółce, które to funkcje wynikają
z odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS zawierająca umowę najmu z Wynajmującym;
Umowa – umowa najmu pojazdów kempingowych zawarta pomiędzy Wynajmującym a
Najemcą;
Kierowca - Najemca, a także minimum 25 - letnia osoba fizyczna, posiadająca prawo jazdy kategorii B przez minimum 3 lata, wskazana przez Najemcę do prowadzenia pojazdu
kempingowego, po wcześniejszej akceptacji Wynajmującego;
Przedmiot najmu lub Pojazd – pojazd kempingowy znajdujący się w ofercie Wynajmującego, stanowiący przedmiot Umowy;
Opłata rezerwacyjna – opłata w wysokości stanowiącej 30 % wartości wynagrodzenia
z tytułu najmu, której dokonanie jest warunkiem rezerwacji, nie mniej jednak niż 1000 zł
brutto.

II. Postanowienia ogólne
1. Wynajmujący nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy.
2. Regulamin stanowi integralną część Umowy najmu.
3. Kwoty występujące w Regulaminie są kwotami brutto.
III. Dokumenty, wymagania wobec Najemcy
1. Przed wydaniem Przedmiotu Najmu niezbędne jest przedstawienie oryginałów dwóch
dokumentów tożsamości, w tym prawo jazdy kategorii B oraz załączenie kserokopii tych
dokumentów ( Załącznik nr 4 do Umowy).
2. W przypadku wskazania przez Najemcę dodatkowego Kierowcy, wymagania z pkt. 1
muszą zostać spełnione także przez Kierowcę.

IV. Rezerwacja, zawarcie i wygaśnięcie Umowy, warunki płatności
1. Przesłanie wniosku o dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
zawarcie Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Najemca może złożyć wniosek o dokonanie rezerwacji poprzez:
a) formularz dostępny na stronie internetowej Wynajmującego, - (W trakcie tworzenia)
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej,
c) kontakt telefoniczny.
Warunkiem dokonania rezerwacji telefonicznej jest potwierdzenie jej za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
Po otrzymaniu wniosku Wynajmujący poinformuje pisemnie Najemcę o możliwości
dokonania rezerwacji w wybranym terminie i prześle Najemcy kalkulację wynagrodzenia
oraz komplet dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy najmu na uzgodniony
adres e-mail.
3. Warunkiem dokonania rezerwacji przez Najemcę jest uiszczenie Opłaty rezerwacyjnej,
którą należy wpłacić w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia pisemnego potwierdzenia
rezerwacji wybranego Pojazdu, przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego:
26 1050 1230 1000 0092 0569 8773
…………………………………………………
z dopiskiem „ Opłata rezerwacyjna - najem kampera ………………….
Rimor ………... od dnia
…………….

do dnia ……………….”

Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z rezerwacji.
4. W terminie do 7 dni od uiszczenia Opłaty rezerwacyjnej Najemca wysyła na adres
poczty elektronicznej Wynajmującego biuro@procampsilesia.pl potwierdzenie zapłaty
Opłaty rezerwacyjnej, podpisaną Umowę najmu, Regulamin oraz potwierdzone za
zgodność z oryginałem dokumenty tożsamości, w tym prawo jazdy Najemcy i Kierowcy,
przy równoczesnym dostarczeniu ich drogą pocztową we wskazanym wyżej terminie.
5. Obowiązuje zawarcie pisemnej Umowy najmu, pod rygorem nieważności rezerwacji.
6. Najpóźniej na 14 dni przed dniem wydania Przedmiotu najmu (włącznie z datą wydania
Przedmiotu najmu) Najemca ureguluje Wynajmującemu całość wynagrodzenia z tytułu
najmu przelewem na konto bankowe. Brak uregulowania należności we wskazanym
powyżej terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
Kaucja jest płatna Wynajmującemu na rachunek bankowy najpóźniej 3 dni przed
wydaniem Pojazdu. Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z kaucji
należności powstałych na skutek nienależytego wykonywania przez Najemcę
obowiązków wynikających z Regulaminu, a także wszelkich strat powstałych w związku
z użytkowaniem Przedmiotu najmu przez Najemcę.
7. Datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto Wynajmującego.
8. Umowa zostaje zawarta w dniu dokonania płatności Opłaty rezerwacyjnej tj. w dniu
wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.
9. W przypadku gdy Najemca dokonuje rezerwacji na mniej niż 14 dni przed zaplanowaną
datą wydania Przedmiotu najmu (włącznie z datą wydania Przedmiotu najmu) Umowa
zostaje zawarta w dniu zapłaty całości wynagrodzenia z tytułu najmu oraz kaucji tj.
w dniu wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.
10. W przypadku o którym mowa w pkt. 9 – Najemca zobowiązany jest przesłać
niezwłocznie skany dokumentów o których mowa w pkt. 4 – zaś kserokopie przedkłada
Wynajmującemu wraz z okazaniem oryginałów przed przekazaniem Przedmiotu Najmu
(z tym zastrzeżeniem, że pozostawia Wynajmującemu oryginał regulaminu oraz umowy).
Brak wyżej wymienionych dokumentów poczytywany będzie za odstąpienie od umowy
najmu z przyczyn zależnych od Najemcy i skutkował będzie utratą przez Najemcę
wynagrodzenia oraz kaucji.
11. Wynagrodzenie z tytułu najmu ustalane jest na podstawie aktualnego cennika
Wynajmującego udostępnianego na stronie internetowej Wynajmującego.
12. Umowa wygasa w przypadku anulowania rezerwacji lub rezygnacji Najemcy,
wymagana jest forma pisemna.

Za odstąpienie od umowy przez Najemcę uważa się także nieodebranie Przedmiotu
najmu w ustalonym terminie, brak wpływu na konto wynagrodzenia za najem lub kaucji,
a także brak dokumentów wskazanych w Regulaminie jako niezbędne do zawarcia
Umowy najmu.
13. W przypadku anulowania rezerwacji lub rezygnacji Najemcy:
a. Nie później niż na 30 dni przed zaplanowaną datą wydania Przedmiotu najmu
(włącznie z datą wydania Przedmiotu najmu) – Opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi
w całości;
b. do 14 dni przed zaplanowaną datą wydania Przedmiotu najmu (włącznie z datą
wydania Przedmiotu najmu) - Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi;
c. na mniej niż 14 dni przed zaplanowaną datą wydania Przedmiotu najmu (włącznie
z datą wydania Przedmiotu najmu) - Opłata rezerwacyjna oraz wynagrodzenie
z tytułu najmu nie podlegają zwrotowi – z tym, że Najemcy przysługuje możliwość
cesji uprawnień wynikających z umowy najmu na wskazaną przez niego osobę
spełniającą wymogi regulaminu (Najemca zastępczy). W przypadku uiszczenia
przez Najemcę Zastępczego wynagrodzenia z tytułu najmu oraz opłaty

rezerwa-

cyjnej na konto bankowe Wynajmującego, Wynajmujący zwróci dotychczas

wpłacone

przez pierwotnego Najemcę Opłatę rezerwacyjną oraz wynagrodzenie

z

tytułu

najmu.
14. Z chwilą wydania Przedmiotu najmu Opłata rezerwacyjna zaliczana jest na poczet
wynagrodzenia z tytułu najmu.
15. Jeżeli odstąpienie od Umowy najmu nastąpiło przez Wynajmującego, zobowiązuje się
on do zwrotu Najemcy wszystkich uiszczonych opłat, które zostały przekazane na jego
konto. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń przekraczających kwoty uiszczone
przez niego na rzecz Wynajmującego, w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wynajmującego.
16. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub zakazu przemieszczania się
na terytorium RP trwającego przez cały okres określony w umowie najmu umowa
zostaje rozwiązana, zaś wynajmujący zwróci wniesione opłaty w terminie dni 7 na
wskazany nr rachunku bankowego najemcy.
W przypadku, gdy wyżej opisany stan lub zakaz będzie obejmować jedynie część
okresu opisanego w umowie najmu, wynajmujący zwróci proporcjonalną do długości
zakazu część opłat.
W przypadku, gdy najem nie przekroczy 10 dni pobierana będzie opłata serwisowa.

V. Ubezpieczenie, odpowiedzialność najemcy
1. Przedmiot najmu posiada ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NNW i Assistance. Zakres
odpowiedzialności określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Przed zawarciem Umowy
Najemca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia.
2. Najemca odpowiada za wszelkie straty, których nie obejmuje ubezpieczenie, a które
powstały z przyczyn leżących po jego stronie. Odpowiedzialność Najemcy za
wyrządzone straty nie jest w żaden sposób ograniczona.
3. W sytuacji, gdy zniszczenie Przedmiotu najmu w stopniu uniemożliwiającym jego dalszą
eksploatację (w tym w razie, gdyby ewentualne koszty naprawy były ekonomicznie
nieopłacalne tj. przekraczałyby 60% wartości Przedmiotu najmu z dnia zdarzenia,
w którym nastąpiło zniszczenie) lub utrata władztwa nad Przedmiotem najmu (m.in.
w wypadku kradzieży, przywłaszczenia) nastąpi z przyczyn leżących po stronie Najemcy,
wówczas
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odpowiadającej wartości rynkowej Przedmiotu najmu z pierwszego dnia miesiąca,
w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące taki skutek.
VI. Obowiązki Najemcy
1. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przewożony ładunek jak również zwierzęta oraz jego zabezpieczenie, a także umieszczenie ładunku przekraczającego dopuszczalną ładowność Pojazdu.
2. Najemca przyjmuje do wiadomości, że Pojazd ma wbudowane urządzenie do lokalizacji
GPS.
3. Najemca zobowiązuje się:
a. korzystać z Przedmiotu najmu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie
z Regulaminem i obowiązującymi w danych warunkach przepisami (w tym w zakresie
przepisów ruchu drogowego),
b. starannie eksploatować Przedmiot najmu w celu zachowania odpowiednich właściwości
technicznych,
c. utrzymywać Przedmiotu najmu w należytym stanie technicznych i estetycznym,
d. przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia w Przedmiocie najmu,
e. przestrzegać instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń technicznych,
f. ponosić wszelkie koszty eksploatacyjne Przedmiotu najmu, w tym w szczególności

uzupełniania paliwa, płynów eksploatacyjnych: oleju silnikowego, płynu chłodniczego,
hamulcowego, płynu AdBlue, płynu do spryskiwaczy, wymiany żarówek, naprawy
ogumienia itp.,
g. tankować Przedmiot najmu na renomowanych stacjach paliw i zachować potwierdzenia
płatności na wypadek awarii silnika wskutek wadliwego paliwa. W przypadku naruszenia
niniejszego obowiązku Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne
uszkodzenia silnika lub innych części,
h. zachować szczególną ostrożność przy przejazdach przez miejsca o ograniczonej
wysokości

(np.
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najmu 3,1 metra,
i. nie przekraczać prędkości 115 km/h,
j. nie przewozić w Pojeździe zwierząt, bez zgody Wynajmującego,
k. przestrzegać przepisów ubezpieczeniowych, a w szczególności Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia Przedmiotu najmu,
l. nie udostępniać Przedmiotu najmu osobom trzecim. W przypadku zaistnienia takiej
konieczności Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego,
m. nie dokonywać w Przedmiocie najmu żadnych zmian i przeróbek, jak również
samodzielnych napraw. Jeżeli wskutek awarii zajdzie konieczność dokonania napraw,
Najemca zobowiązany jest przeprowadzić je, po uprzednim zawiadomieniu o tym
Wynajmującego i uzyskaniu jego zgody,
n. pokryć wszelkie straty powstałe w Przedmiocie najmu lub jego wyposażeniu,
o. zabezpieczyć Przedmiot najmu, jego wyposażenie, dokumenty oraz klucze przed
kradzieżą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
p. regularnie kontrolować Przedmiot najmu oraz sprawdzać czy spełnia on wszelkie
warunki konieczne do bezpiecznego używania,
q. stosować się do wszelkich poleceń Wynajmującego dotyczących prawidłowego
korzystania z Przedmiotu najmu.
r. informować Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach związanych z uszkodzeniem
Przedmiotu Najmu lub też mogących rodzić jakąkolwiek odpowiedzialność karną czy
odszkodowawczą związaną z jego użytkowaniem,
s. nie używać Przedmiotu najmu do udziału w imprezach, wyścigach i testach
samochodowych,
t. nie udostępniać Przedmiotu najmu do dalszego najmu,
u. nie przewozić ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych lub
mogących pozostawić trwałe zapachy w Przedmiocie najmu,

v. nie używać Przedmiotu najmu do pomocy w popełnianiu działań sprzecznych z prawem
oraz do innych celów, które wykraczają poza postanowienia Regulaminu, a w
szczególności do celów niezwiązanych z jazdą i rekreacją.
VII. Odpowiedzialność
1. Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich strat Wynajmującego powstałych
z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub innej osoby jak i zwierzęcia, którym Najemca udostępnił Przedmiot najmu.
2. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie straty wyrządzone osobom trzecim w związku
z używaniem Przedmiotu najmu. W tym zakresie Najemca ponosi również całkowitą
odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania osób, którym udostępnił
Przedmiot najmu.
3. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów, które powstały w związku
z używaniem Przedmiotu najmu, a w szczególności mandatów, kar, innych opłat i to bez
względu na terminy, w których zostały ujawnione.
Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę wszelkimi kosztami związanymi z tego
rodzaju sprawami jak koszty korespondencji, obsługi prawnej itp.
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub

pozosta-

wione
w Przedmiocie najmu, np. w przypadku kradzieży pojazdu lub włamania.
5.

Odbiór

Przedmiotu

najmu
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Wynajmującego

nie

zwalnia

Najemcy

z odpowiedzialności za szkody Przedmiotu najmu, jeżeli zostały wykryte
w późniejszym terminie.
VIII. Procedury postępowania w przypadku awarii, wypadku,
kolizji lub uszkodzenia
1. W przypadku awarii, wypadku, kolizji drogowej lub kradzieży pojazdu albo innego
zdarzenia skutkującego jego uszkodzeniem Najemca zobowiązany jest do:
a) natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego następnie Ubezpieczyciela oraz
do podjęcia czynności zgodnie z warunkami przewidzianymi w OWU i poleceniami
Wynajmującego,
b) niezwłocznego powiadomienia Policji oraz uzyskania notatki służbowej sporządzonej
przez Policję na miejscu zdarzenia,

c) zabezpieczenia pojazdu w sposób uniemożliwiający powiększanie rozmiaru szkody
(np. poprzez odstawienie pojazdu na parking strzeżony do czasu przybycia
Wynajmującego),
d) ustalenia sprawcy zdarzenia.
2. W przypadku zwłoki w poinformowaniu Wynajmującego Najemca zostanie obciążony
ewentualnymi kosztami z niej wynikającymi.
3. Zgłoszenie powinno obejmować szczegóły zdarzenia, w tym rodzaj i rozmiar szkody.
Sporządzony ze zdarzenia protokół powypadkowy musi zawierać nazwiska i adresy
osób uczestniczących w zdarzeniu(w tym także świadków), numery rejestracyjne
pojazdów, numery polis ubezpieczeniowych (wraz z nazwami firm ubezpieczeniowych).
Protokół musi zostać podpisany przez obie strony.
4. Najemcy nie wolno wykonywać żadnych napraw pojazdu bez wyraźnej uprzedniej
zgody Wynajmującego. Po uzyskaniu zgody Najemca powinien usunąć szkodę w takim
stopniu, by możliwe było dalsze bezpieczne używanie pojazdu, bez pogarszania stanu
pojazdu.
5. Jeśli z okoliczności wynika, iż uszkodzenie pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu jazdy,
a kontynuowanie jazdy nie spowoduje dalszego pogorszenia stanu technicznego
pojazdu, Najemca za wyraźną zgodą Wynajmującego może w dalszym ciągu
kontynuować jazdę.
6. W przypadku awarii niezawinionej przez Najemcę lub osób, za które ponosi
odpowiedzialność,
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do

zwrotu
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i udokumentowanych kosztów usunięcia awarii. Jeśli dalsze używanie pojazdu nie jest
możliwe Wynajmujący obniży wynagrodzenie za okres, w którym używanie pojazdu było
niemożliwe.
7. W przypadku utraty lub uszkodzenia pojazdu w stopniu uniemożliwiającym dalszą
jazdę, Wynajmujący nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów
zakwaterowania i kosztów powrotu do miejsca zamieszkania.
IX. Przekazanie oraz zwrot Przedmiotu najmu
1. Przed wydaniem Przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest odbyć szkolenie
z obsługi Przedmiotu najmu, co zostaje potwierdzone pisemnie. Wynajmujący może
odmówić wydania Przedmiotu najmu, jeżeli Najemca po odbyciu szkolenia nie nabędzie
umiejętności niezbędnych do jego prawidłowego użytkowania.
2. Warunkiem wydania Przedmiotu najmu jest podpisanie przez Najemcę i Wynajmujące-

go protokołu zdawczo-odbiorczego oraz z przeszkolenia z obsługi kampera.
3. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Przedmiotu najmu w ustalonym terminie.
Wraz z Przedmiotem najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu komplet
kluczyków oraz wszelkie dokumenty dotyczące Przedmiotu najmu. Pojazd ma zostać
zwrócony nieuszkodzony, czysty, z pełnym zbiornikiem paliwa, z opróżnioną toaletą
chemiczną, z pełnymi butlami gazu, co zostanie stwierdzone w protokole zdawczo odbiorczym, pod rygorem obciążenia kosztami sprzątania i tankowania, obowiązującymi
zgodnie z poniższymi cenami:
* zagubienie kluczyków - 1000zł
* zagubienie dokumentów pojazdu - 500zł
* zwrot brudnego pojazdu (na zewnątrz ) -100zł
* zwrot brudnego pojazdu (wewnątrz,) -150zł
* czyszczenie tapicerki od - 250zł
* opróżnienie toalety chemicznej – 150zł
* opróżnienie zbiornika szarej wody - 100zł
* opłata za tankowanie pojazdu 50zł za usługę + ilość zatankowanego paliwa wg ceny rynkowej.
4. W przypadku opóźnienia w terminie zwrotu Pojazdu, Najemca zobowiązuje się do
zapłaty kary umownej w wysokości 60 zł za każdą rozpoczętą godzinę po upływie
terminu zwrotu.
5. W przypadku dokonania wcześniejszego zwrotu Przedmiotu najmu Najemcy nie
przysługują w stosunku do Wynajmującego jakiekolwiek roszczenia, w szczególności
jakiekolwiek roszczenia o zwrot lub obniżenie opłaty za najem.
6. Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do żądania od Najemcy natychmiastowego
zwrotu Przedmiotu najmu w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia Przedmiotu najmu,
które powoduje niebezpieczeństwo w przypadku dalszego użytkowania a także w formie
naruszenia przez Najemcę jakiegokolwiek postanowienia Umowy lub Regulaminu.
W takim przypadku Najemca zwróci Wynajmującemu Przedmiot najmu najpóźniej
w terminie 48 godzin od momentu wezwania go przez Wynajmującego. Przy czym
w takim przypadku strony dopuszczają możliwość wezwania Najemcy za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku niewywiązania się przez Najemcę
z obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym Najemca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość
podwójnej stawki dziennej wynagrodzenia za najem, wskazanej w §3 ust. 1 niniejszej
umowy, za każdy rozpoczęty 24 godzinny okres opóźnienia. Wynajmujący może

dochodzić od Najemcy odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.
7. W przypadku zwrotu Przedmiotu najmu w trybie wskazanym w ust. 6 powyżej Najemcy
nie przysługują w stosunku do Wynajmującego jakiekolwiek roszczenia, w szczególności
jakiekolwiek roszczenia o zwrot lub obniżenie opłaty za najem.
X. Podróżowanie za granicę
Najemca zobowiązuje się poinformować Wynajmującego o przybliżonej trasie podróży.
Wynajmujący nie dopuszcza używania Przedmiotu najmu poza krajami Unii Europejskiej,
z wyjątkiem: Monako, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii.
XI. Spory
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Wynajmującego.
XII. Dane osobowe
Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wynajmującego do celów marketingowych oraz w celu dochodzenia roszczeń lub wyjaśnienia wszelkich
formalności związanych z ewentualnymi powstałymi szkodami, a także innymi postępowaniami przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.
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