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REGULAMIN NAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki najmu samochodów obowiązujące 
w ramach umów najmu zawieranych przez Wynajmującego. 

2. Użyte w umowie najmu i Regulaminie określenia oznaczają: 
a) Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa zawierająca z Wynajmującym 

Umowę, 
b) Pojazd – samochód kempingowy wskazany w treści Umowy znajdujący się w posiadaniu 

Wynajmującego, który jest uprawniony do jego wynajmu, posiadający aktualną polisę OC, AC 
i Assistance oraz ważne badania techniczne i dopuszczenie do ruchu, 

c) Umowa – zawarta pomiędzy Najemcą a Wynajmującym umowa najmu Pojazdu, 
d) Użytkownik – osoba fizyczna, która podpisuje w imieniu i na rzecz Najemcy umowę najmu i/lub 

jest osobą upoważnioną przez Najemcę do kierowania wynajętym Pojazdem, 

f) II Kierowca – wskazana w Umowie osoba fizyczna, która jest osobą upoważnioną przez 
Najemcę do kierowania wynajętym Pojazdem. 

3. Uprawnionymi do kierowania samochodem są wyłącznie Najemca lub Użytkownik i II Kierowca, o ile 
został wskazany w Umowie. 

II. Wymogi wobec Najemcy 

1. Najemcą może zostać osoba fizyczna, która: 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
b) ukończyła 26 rok życia, 
c) posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na prowadzenie samochodu kat. B minimum od 

trzech lat, 
d) nie jest pozbawiona mocą orzeczenia sądu prawa prowadzenia pojazdów, 
e) nie toczy się wobec niej postępowanie, które mogłoby doprowadzić do orzeczenia zakazu 

prowadzenia pojazdów, 
f) przedstawi Wynajmującemu dwa dokumenty tożsamości (w tym prawo jazdy), 
g) zawrze z Wynajmującym Umowę. 

2. Najemcą może zostać również osoba prawna po przedstawieniu:  
a) odpisu aktualnego z KRS, 
b) umocowania do zawarcia Umowy przez Użytkownika i po spełnieniu warunków wskazanych 

w ust. 1 lub a)-f) dla Użytkownika. 
3. Najemca może wskazać w treści Umowy II Kierowcę, za którego działania i zaniechania ponosi 

odpowiedzialność. II Kierowca również powinien spełniać wymogi wskazane w punktach a) – f). 

III. Zawarcie Umowy, opłaty za wynajem 

1. Rezerwacji Pojazdu można dokonywać drogą telefoniczną lub z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej. Rezerwacja nie stanowi zawarcia Umowy.  

2. Umowa pomiędzy Najemcą a Wynajmującym zostaje zawarta na piśmie, a niniejszy Regulamin 
stanowi jej integralną część. 

3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do weryfikacji Najemcy pod kątem spełnienia wymogów, 
o których mowa w pkt. II. 

e) Wynajmujący – Diana Kasprzyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Diana
Kasprzyk z siedzibą w Krakowie, ul. Obozowa 116/114, NIP: 675-128-76-95,
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4. Umowa wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty przez Najemcę zadatku w wysokości 40% opłaty 
za wynajem wskazanej w treści Umowy w terminie siedmiu dni od dnia jej podpisania na konto 
bankowe Wynajmującego wskazane w Umowie (warunek zawieszający). 

5. Pozostała część opłaty za wynajem oraz kaucja, o której mowa w pkt IV. podlegają zapłacie w 
terminie na siedem dni przez rozpoczęciem okresu najmu Pojazdu. Brak zapłaty opłaty za wynajem 
lub wpłaty kaucji we wskazanym terminie stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
Wynajmującego bez wyznaczenia terminu dodatkowego i prawo do zachowania otrzymanego 
zadatku, o którym mowa w ust. 4. 

6. Najemca ma prawo odstąpić od Umowy w każdym czasie poprzez doręczenie Wynajmującemu na 
piśmie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy czym jeżeli Najemca odstąpi od Umowy: 
a) na sześćdziesiąt jeden dni przez terminem rozpoczęcia najmu Pojazdu lub wcześniej, 

Wynajmującemu przysługuje prawo do zachowania 25% kwoty zadatku, 
b) w okresie od sześćdziesiątego do trzydziestego pierwszego dnia przez terminem rozpoczęcia 

najmu Pojazdu, Wynajmującemu przysługuje prawo do zachowania 50% kwoty zadatku, 
c) na trzydzieści dni lub później przez terminem rozpoczęcia najmu Pojazdu, Wynajmującemu 

przysługuje prawo do zachowania otrzymanego zadatku w całości. 
7. Jeżeli Najemca swoim własnym staraniem znajdzie innego Najemcę spełniającego wszystkie 

warunki niniejszego Regulaminu gotowego wynająć Pojazd na identyczny okres, zadatek zostanie 
zwrócony w całości niezależnie od terminów określonych w ust. 6 powyżej, w terminie czternastu 
dni od dnia wpłaty zadatku przez wskazanego Najemcę, po podpisaniu z nim Umowy. 

8. Strony w treści Umowy mogą ustalić odmienne zasady i terminy płatności. 
9. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony każdorazowo wskazany w Umowie. 
10. Umowa może zostać przedłużona wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego na wniosek 

Najemcy złożony najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zwrotu Pojazdu, za opłatą za każdą dobę 
ustaloną w Umowie. W razie braku stosownego powiadomienia Wynajmujący ma prawo naliczyć 
za okres dalszego korzystania z pojazdu karę umowną w wysokości wskazanej w punkcie IX ust. 3 
Regulaminu. 

11. Jeżeli najemca dokona zwrotu Pojazdu w terminie wcześniejszym niż wskazany w Umowie, 
uiszczona opłata za wynajem nie podlega zwrotowi. 

12. Okresem rozliczeniowym jest doba liczona od chwili rozpoczęcia najmu. 

IV. Kaucja 

1. Wysokość kaucji określona jest w treści Umowy. 
2. Kaucja stanowi zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych zniszczeń lub innych kosztów 

Wynajmującego spowodowanych przez Najemcę. 
3. Najemca wpłaca kaucję w terminie określonym w pkt III. ust. 5. 
4. W przypadku braku szkód w Pojeździe kaucja zostaje rozliczona i zwrócona w całości w ciągu 

siedmiu dni od dokonania zwrotu Pojazdu. 
5. W przypadku powstania szkód w wynajętym Pojeździe kaucja zostanie zatrzymana do czasu 

likwidacji szkody i rozliczenia z ubezpieczycielem. 

V. Korzystanie z Pojazdu 

1. Najemca/Użytkownik/II Kierowca zobowiązuje się: 
a) używać wynajęty Pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami zawartej Umowy, 

korzystać z Pojazdu wyłącznie w celach rekreacyjno-turystycznych, 
b) nie używać Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych; w razie nie zastosowania się do 

tego  warunku, Najemca obciążony zostanie kosztami wymiany/naprawy uszkodzonych lub 
nadmiernie zużytych elementów Pojazdu lub/i wyposażenia, 
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c) nie przewozić Pojazdem materiałów żrących, brudzących lub innych mogących powodować 
zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek elementów Pojazdu lub/i wyposażenia oraz nie 
przewozić Pojazdem ładunków innych niż niezbędne dla celów związanych z podróżą oraz nie 
przekraczania maksymalnej masy całkowitej Pojazdu wskazanej w dowodzie rejestracyjnym 
Pojazdu, 

d) nie pozostawiać w wynajętym samochodzie związanych z nim dokumentów i kluczyków, 
e) zapoznać się z warunkami polisy ubezpieczeniowej Pojazdu, a w szczególności jej ważności w 

okresie użytkowania przedmiotowego Pojazdu, 
f) używać wynajętego Pojazdu wyłącznie na terytorium państw objętych ubezpieczeniem 

wynajętego Pojazdu, 
g) nie dokonywać w wynajętym Pojeździe żadnych modyfikacji, 
h) nie wykonywać samodzielnie żadnych napraw Pojazdu, a w przypadku jego awarii powiadomić 

niezwłocznie Wynajmującego, 
i) w trakcie użytkowania Pojazdu dbać o jego stan techniczny poprzez przede wszystkim 

uzupełnianie paliwa, płynów eksploatacyjnych (dodatku „AdBlue”, oleju silnikowego, płynu 
chłodniczego, płynu hamulcowego i płynu do spryskiwaczy), utrzymywanie prawidłowego 
ciśnienia w oponach i sprawdzanie działania świateł, 

j) w przypadku dłuższego postoju, a w szczególności całonocnego, wynajęty Pojazd parkować na 
parkingu strzeżonym lub w miejscu uniemożliwiającym jego kradzież lub zniszczenie, 

k) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wynajętego pojazdu zawiadomić na miejscu 
zdarzenia policję w celu sporządzenia stosownego protokołu dotyczącego okoliczności zajścia 
zdarzenia oraz zawiadomić Wynajmującego i przekazać mu wszelkie informacje o 
okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia, zgodnie z postanowieniami pkt VII. 

l) nie palić tytoniu/papierosów i nie korzystać z papierosów elektronicznych w Pojeździe, 
m) nie zabierać zwierząt na pokład Pojazdu bez pisemnej zgody Wynajmującego, 
n) tankować Pojazd na renomowanych stacjach paliw i zachować potwierdzenia płatności na 

wypadek awarii powstałych z powodu wadliwego paliwa. W razie niedotrzymania tego 
postanowienia Najemca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za powstałe 
uszkodzenia, 

o) nie przekraczać prędkości 120 km/h (zalecana prędkość do 100 km/h) oraz nie korzystać z dróg 
i przejazdów nieodpowiadających gabarytowi Pojazdu. 

2. Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu samochodu. 

VI. Wydanie i zwrot Pojazdu 

1. Najemca dokonuje odbioru Pojazdu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez 
Wynajmującego w terminie ustalonym w Umowie, chyba że Strony w treści Umowy postanowiły 
inaczej. 

2. Strony sporządzają protokół wydania z czynności wydania Pojazdu, określając w nim jego stan oraz 
zaznaczając wszelkie ewentualne usterki i wady Pojazdu. 

3. Najemca dokonuje zwrotu Pojazdu w miejscu jego wydania lub w innym miejscu wspólnie 
zaakceptowanym przez Strony najpóźniej o godzinie i w dniu określonym w Umowie. 

4. Najemca dokonuje zwrotu Pojazdu w stanie niepogorszonym, czystym wraz dokumentami oraz 
wyposażeniem wraz z nim wydanym. 

5. Najemca dokonuje zwrotu Pojazdu ze stanem paliwa identycznym jak w chwili jego wydania. 
6. Wynajmujący dokonuje odbioru Pojazdu z wykorzystaniem  protokołu odbioru. W protokole 

Wynajmujący określa stan oddawanego samochodu wraz z wyposażeniem oraz ilością paliwa w 
zbiorniku.  
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7. W przypadku gdy zwrócony pojazd będzie uszkodzony lub jego stan nie będzie odpowiadał 
normalnej eksploatacji Najemca odpowiada za szkody zgodnie z postanowieniami pkt VIII 
Regulaminu.  

8. Brak zwrotu samochodu w wyznaczonym terminie bez powiadomienia Wynajmującego może 
zostać uznany za przywłaszczenie i zostać zgłoszony odpowiednim organom ścigania. 

9. Wynajmujący i Najemca podpisują protokół wydania i zwrotu odpowiednio w chwili wydania i 
zwrotu Pojazdu. 

VII. Postępowanie w razie zdarzenia drogowego lub awarii 

1. W razie wystąpienia zdarzenia drogowego wpływającego na stan pojazdu, takiego jak kolizja lub 
wypadek komunikacyjny, uszkodzenie mechaniczne pojazdu ze względu na stan drogi lub innej 
awarii Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zdarzeniu Wynajmującego 
poprzez kontakt telefoniczny na numer wskazany w Umowie i uzgodnienia z nim dalszego 
postępowania w zależności od rodzaju zdarzenia. 

2. W przypadku kolizji lub wypadku komunikacyjnego niezależnie od winy Najemcy ma on obowiązek 
powiadomić policję.  

3. Jeżeli szkoda lub awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie stanu 
technicznego Pojazdu, Najemca może za zgodą Wynajmującego kontynuować podróż. 

4. Jeżeli szkoda lub awaria ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy lub na pogorszenie stanu technicznego 
Pojazdu usterka powinna zostać usunięta. 

5. Wyłącznie w sytuacji, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do 
zwrotu uzgodnionych z nim kosztów związanych z usunięciem awarii i obniżenia opłaty za wynajem 
proporcjonalnie do czasu, w którym Najemca nie mógł korzystać z Pojazdu. 

VIII. Odpowiedzialność Najemcy 

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w Pojeździe spowodowane w wyniku 
zdarzenia komunikacyjnego każdorazowo do wysokości kwoty 2000 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych) oraz w pełnym zakresie jeżeli towarzystwo ubezpieczeń Wynajmującego odmówi wypłaty 
odszkodowania.  

2. Najemca na żądanie otrzymuje kopię ogólnych warunków ubezpieczenia, szczegółowo 
określających procedury postępowania oraz wymogi w stosunku do 
Najemcy/Użytkownika/II Kierowcy w sytuacji powstania szkody. Najemca zobowiązany jest do 
bezwzględnego ich przestrzegania. 

3. W razie nieprzestrzegania ogólnych warunków ubezpieczenia Najemca odpowiada za szkody w 
pełnym zakresie. Odpowiedzialność w pełnym zakresie dotyczy przede wszystkim spowodowania 
szkody przez kierującego po użyciu alkoholu lub innych środków odurzających, umyślnego 
spowodowania szkody, udostępnienia Pojazdu osobom trzecim lub w razie kradzieży Pojazdu w 
przypadku pozostawienia w nim kluczyków bez nadzoru oraz podjęcia działań w celu usunięcia 
szkody bez konsultacji z Wynajmującym. 

4. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane w wyniku zdarzenia innego niż 
komunikacyjne, w tym w szczególności we wnętrzu Pojazdu i jego wyposażeniu w pełnym zakresie. 

5. Odpowiedzialność Najemcy dotyczy szkód powstałych w czasie od wydania pojazdu do jego zwrotu, 
choćby ich wykrycie nastąpiło po zwrocie Pojazdu. 

6. W przypadku najmu Pojazdu przez kilku Najemców ich odpowiedzialność jest solidarna. 
7. Najemca ponowi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem 

Pojazdu, chyba że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Najemcy. 
8. Najemca ponosi koszty wszelkich opłat, w tym winiet za granicą lub ich braku, opłat za autostrady, 

mandaty karne, opłat dodatkowych za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub ponad wykupiony 
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czas parkowania, itp. które zostały naliczone w czasie dysponowania przez niego Pojazdem. Jeżeli 
Wynajmujący powziął informację o naliczonych opłatach po rozliczeniu kaucji, Najemca 
zobowiązany jest do ich uiszczenia lub zwrotu Wynajmującemu, o ile to Wynajmujący sam je opłacił, 
w terminie siedmiu dni od wezwania. 

9. W razie zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu z winy Najemcy, oprócz zastrzeżonych w 
Regulaminie obowiązków odpowiedzialności za szkodę Najemca jest dodatkowo zobowiązany 
zapłacić opłatę w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) tytułem pokrycia kosztów 
manipulacyjnych związanych z likwidacją szkody. 

IX. Opłaty dodatkowe 

1. Najemca ponosi następujące opłaty dodatkowe z tytułu nienależytego wykonania Umowy: 
a) za zwrot Pojazdu z pozostawioną wodą szarą – 200 zł, 
b) za zwrot Pojazdu z pozostawionymi nieczystościami – 200 zł, 
c) za zwrot Pojazdu z mniejszą ilością paliwa niż w chwili wydania – według kwoty z faktury VAT 

za tankowanie Pojazdu – dwukrotność wartości faktury VAT za tankowanie Pojazdu, 
d) za zwrot samochodu brudnego na zewnątrz/wewnątrz - 200 zł, 
e) opłata manipulacyjna za wykroczenie drogowe lub nieopłacenie postoju w strefie płatnego 

parkowania dotycząca korespondencji z urzędami – 100 zł, 
f) za palenie tytoniu lub innych używek wewnątrz Pojazdu – 5000 zł. 

3. W przypadku niedokonania zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie, Najemca oprócz 
wynagrodzenia za każdą rozpoczętą dobę wynajmu, zapłaci karę umowną za każdą rozpoczętą dobę 
opóźnienia w wysokości trzykrotności umówionego wynagrodzenia za jedną dobę. 

4. W przypadku dokonania zwrotu Pojazdu w dniu określonym w Umowie, lecz z opóźnieniem, 
Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę po upływie terminu. 

5. Zapłata opłaty lub kary umownej przez Najemcę nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy poniesiona szkoda przewyższa 
wartość zastrzeżonej kary lub ustalonej opłaty. 

X. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie kwoty zawarte w Umowie i Regulaminie są cenami brutto i są wyrażone w polskich złotych. 
2. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że wynajmowany samochód może być 

wyposażony w urządzenie monitorujące GPS. 
3. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie i w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w 

tym w szczególności przepisu Kodeksu cywilnego. 
4. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu wynikającego z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy 

dla siedziby Wynajmującego.  

 




