
Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego 

I. Ogólne zasady i warunki najmu 

1. Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i 
obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego. Najemca dokonując rezerwacji i podpisując umowę 
Najmu zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszymi warunkami, które stanowią integralną 
część umowy Najmu. 

2. Przedmiotem najmu jest Pojazd wskazany w Umowie Najmu wraz z wyposażeniem dodatkowym 
określonym w protokole zdawczo-odbiorczym. 

3. 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 umową najmu oraz umowami ubezpieczeniowymi korzystanie z pojazdu. 

4. Najem rozpoczyna się z chwilą przekazania Pojazdu Najemcy i podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego. Od  tego  momentu  ryzyko  utraty,  uszkodzenia,  zniszczenia  Pojazdu  przechodzi  
na Najemcę. 

5. Najem kończy się z upływem terminu wskazanego w umowie. Wcześniejsze zakończenie najmu 
jest możliwe jedynie w wypadkach wskazanych poniże. 

6. Najemca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym w 
sytuacji gdy wynajęty pojazd posiada wady, które uniemożliwiają prawidłowe i bezpieczne 
korzystanie z pojazdu, a Wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia o nich, nie usunął ich w 
odpowiednim czasie lub nie wskazał możliwego sposobu ich naprawy w rozsądnym terminie.. 
Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy wady te powstały wskutek działania lub zaniechania najemcy 
lub osób z nim podróżujących, zwłaszcza na skutek nieprawidłowego korzystania z Pojazdu. 
Powyższe nie dotyczy również drobnych usterek wynikających w trakcie normalnego korzystania z 
Pojazdu. 

7. Wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym w 
następujących przypadkach: 
a) Najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem pojazdu i mimo 

upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób;  
b) zaniedbuje pojazd do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie; 

c) oddał pojazd do używania osobie, która nie była wskazana w umowie; 
d) Najemca przedstawił nieprawdziwe dane lub dokumenty osób mających kierować Pojazdem; 

8. Wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia może zostać dokonane 
ustnie – telefonicznie, w drodze mailowej lub poprzez doręczenie za pokwitowaniem pisemnego 
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy drugiej stronie. 

II. Wymagania dla kierowcy pojazdu 

1. Kierowcą  Pojazdu  może  być  Najemca  lub  osoba  przez  niego  wskazana  i  wpisana  do  
Umowy Najmu. Kierujący samochodem musi mieć ukończone 25 lat oraz posiadać prawo jazdy 
kategorii B przynajmniej od 3 lat. Kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii C powinni je 
posiadać od przynajmniej 1 roku. 

2. Najemca  ponosi odpowiedzialność  za  przestrzeganie  wymagań  określonych dla  kierowcy 
Pojazdu określonych w umowie Najmu. 

3. Pojazd może być kierowany tylko przez kierowcę wpisanego do umowy Najmu pod warunkiem 
spełnienia przez niego warunków z pkt. 1. powyżej. 

4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Najemca przedkłada Wynajmującemu do wglądu dokumenty 
niezbędne do podpisania umowy Najmu: 
a) w przypadku osoby fizycznej – dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem ( w tym Prawo Jazdy)  
b) w przypadku przedsiębiorców – wydruk z właściwego rejestru (KRS, CEiDG) wraz z 

oryginałem upoważnienia do reprezentowania danego podmiotu jeżeli nie wynika ono wprost z 
przedstawionych wydruków; osoba(-y) upoważniona(-e) do reprezentacji przedsiębiorcy winna 
(-y) przedstawić dwa dokumenty tożsamości (w tym Prawo Jazdy) celem prawidłowej 
weryfikacji; 

III. Ubezpieczenie pojazdu i odpowiedzialność Najemcy 



1. Pojazd posiada obowiązujące prawem ubezpieczenie OC. Dodatkowo pojazd jest ubezpieczony 
polisą AC, NNW (jeśli wskazano wprost przy podpisywaniu umowy najmu, że dany pojazd posiada 
takie ubezpieczenie). Zakres ubezpieczenia, odpowiedzialność ubezpieczyciela,  a  także  
procedurę  postępowania  w  razie  zdarzenia  objętego  ubezpieczeniem szczegółowo określają 
przekazane przez Wynajmującego polisy oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej: OWU). 

2. Najemca/kierowca  zobowiązany  jest  do  bezwzględnego  przestrzegania postanowień Umowy 
Najmu (w tym Ogólnych Warunków Najmu) oraz postanowień określonych w polisach oraz 
Ogólnych  Warunkach Ubezpieczenia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Najemca 
ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu, a w szczególności za 
sytuacje, gdy może to doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. 

3. Najemca ponosi odpowiedzialność za działanie i zaniechanie innych kierowców, uczestników 
podróży i współpasażerów, tak jak za swoje. 

4. W przypadku zaistnienia szkody w Pojeździe, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego 
poinformowania Wynajmującego, Ubezpieczyciela oraz niezbędnych w danej sytuacji organów lub 
instytucji państwowych. Najemca jest również zobowiązany do moż l iwie pe łnego 
udokumentowania zdarzenia poprzez nagrania z kamery samochodowej (jeśli posiada), wykonanie 
fotografii miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń wszystkich pojazdów (innych obiektów) mających 
styczność w trakcie wypadku/kolizji z wynajętym Pojazdem.  

5. Za szkody komunikacyjne podlegające naprawieniu z zawartych umów ubezpieczenia Pojazdu, 
Najemca odpowiada do wysokości kaucji ustalonej w Umowie Najmu (udział własny). Wysokość 
odszkodowania określa się według stanu na dzień szkody i według cen na dzień ustalenia jej 
wysokości. Za szkody nieobjęte zawartymi przez Wynajmującego umowami ubezpieczenia, w 
szczególności: szkody powstałe w wyposażeniu pojazdu (np. zniszczona tapicerka, uszkodzone 
szyby), szkody spowodowane niedbalstwem, nieuwagą Najemcy i osób z nim podróżujących (w 
szczególności ubytki w karoserii, ubytki lakiernicze, awarie związane z niewłaściwym 
użytkowaniem pojazdu, pozostawienie niepożądanych zapachów w pojeździe np. na skutek 
palenia tytoniu), szkody powstałe na skutek celowego działania Najemcy lub osób z nim 
podróżujących – odpowiedzialność ponosi Najemca w pełnej wysokości. 

6. W każdym przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za szkody powstałe 
w Pojeździe z uwagi na działania lub zaniechania Najemcy lub osób z nim podróżujących, 
Najemca ponosi odpowiedzialność za te szkody w pełnej wysokości. Powyższe dotyczy w 
szczególności nieprzekazania przez Najemcę lub osoby z nim podróżujące pełnych informacji 
dotyczących zaistnienia szkody, przekazania nieprawdziwych informacji o szkodzie lub zatajenia 
jakichkolwiek okoliczności mających związek ze szkodą i mogących pomóc w określeniu jej 
zakresu i wysokości odszkodowania. 

IV. Warunki płatności, rezerwacja, zawarcie umowy. 

1. Opłata za najem Pojazdu ustalana jest w Umowie Najmu na podstawie aktualnego cennika  
stanowiącego załącznik do Umowy, chyba że strony postanowią inaczej. 

2. Celem wynajęcia Pojazdu, Najemca dokonuje jego rezerwacji drogą telefoniczną lub e-mailową. Po 
potwierdzeniu przez Wynajmującego terminu rezerwacji Pojazdu, Najemca dokonuje opłaty 
rezerwacyjnej. 

3. Opłatę rezerwacyjną wnosi się w terminie uzgodnionym z Wynajmującym po potwierdzeniu przez 
Wynajmującego terminu rezerwacji w kwocie wskazanej szczegółowo przez Wynajmującego 
stanowiącej 30% czynszu Najmu obliczonego dla całego okresu rezerwacji, jednak nie mniej niż 
1000 zł. W sytuacji gdy termin najmu przypada na 21 dni lub później od daty zgłoszenia rezerwacji, 
Najemca jest zobowiązany do wpłaty tytułem opłaty rezerwacyjnej pełnej kwoty czynszu za cały 
okres najmu. 

4. Najemca jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty czynszu Najmu na 21 dni przed datą 
rozpoczęcia Najmu. W przypadku niewpłacenia pozostałej części czynszu lub wpłacenia jej w 
niepełnej wysokości, rezerwacja zostaje anulowana, zawarta Umowa Najmu wygasa, a 
Wynajmujący ma prawo do zatrzymania wpłaconej opłaty rezerwacyjnej i wpłaconego czynszu 
Najmu w pełnej wysokości. 

5. Przed dokonaniem opłaty rezerwacyjnej Najemca ma prawo obejrzenia pojazdu w siedzibie 
Wynajmującego. Najemca ma prawo wskazania konkretnego Pojazdu, jednak jeżeli z przyczyn 
niezawinionych od Wynajmującego we wskazanym terminie nie będzie on dostępny, Wynajmujący 
może wskazać inny Pojazd tej samej klasy i z podobnym wyposażeniem. 

6. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa nie później niż na 21 dni przed planowanym pierwotnie 
okresem Najmu i tylko za zgodą Wynajmującego. Nowy termin rezerwacji powinien dotyczyć 
okresu najbliższych 6 miesięcy. 

7. Rezerwacja Najemcy jest wiążąca dla Wynajmującego dopiero po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej i 
potwierdzeniu jej otrzymania wraz z potwierdzeniem rezerwacji terminu najmu drogą mailową).  



8. Wraz z wpłatą opłaty rezerwacyjnej Najemca akceptuje Ogólne Warunki Najmu Pojazdów 
udostępnione mu w formie mailowej przez Wynajmującego. Ogóle Warunki Najmu Pojazdów 
dostępne są również na stronie internetowej Wynajmującego. 

9. Procedura najmu: 
a) złożenie przez Najemcę zapytania o dostępność Pojazdu z podaniem daty wydania i zwrotu 

Pojazdu; 
b) potwierdzenie przez Wynajmującego wolnego terminu,  
c) przedstawienie oferty; 
d) wpłata przez Klienta opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% całkowitych kosztów najmu, 

jednak nie mniej niż 1000 zł; 
e) opłatę rezerwacyjną należy  wnieść w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 

informacji o dostępności Pojazdu na rachunek bankowy Wynajmującego, chyba że Strony 
postanowią inaczej; brak wpłaty we wskazanym terminie, jest równoznaczne z nieprzyjęciem 
oferty i rezygnacją z rezerwacji Pojazdu. 

f) w celu  podpisania  umowy  Najmu,  Najemca  w  terminie  7  dni  od  dokonania opłaty 
rezerwacyjnej winien  przedłożyć w drodze mailowej potwierdzenie  uiszczenia  opłaty 
rezerwacyjnej oraz dane  wymagane  do  sporządzenia  umowy; umowę Najmu strony 
podpisują w dniu odbioru Pojazdu; 

g) pozostała kwota wynikająca z umowy Najmu, musi zostać wpłacona na konto Wynajmującego  
nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem okresu najmu. 

h) brak wpłaty kwoty, o której mowa w pkt. g) powyżej jest równoznaczny z rezygnacją z najmu 
Pojazdu i wówczas opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. 

10. Datą dokonania płatności jest data zaksięgowania należnej wpłaty na rachunku bankowym 
Wynajmującego. 

11. W przypadku nieodebrania przez Najemcę Pojazdu w ustalonym terminie z przyczyn leżących po 
jego stronie,  braku wpływu na rachunek bankowy opłaty za najem lub kaucji, o której mowa 
poniżej, a także odmowy przedłożenia lub nieprzedłożenia wymaganych dokumentów, 
Wynajmującemu przysługuje prawo do zatrzymania dokonanej opłaty rezerwacyjnej oraz 
wpłaconego czynszu najmu.  

V. Przekazanie i zdanie samochodu, terminy najmu 

1. Pojazd przekazywany i zdawany jest zawsze na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, który 
powinien zostać podpisany przez obie strony Umowy Najmu. W przypadku odmowy podpisania 
protokołu zdawczo – odbiorczego przez Najemcę, Wynajmujący sporządza na nim stosowną 
adnotację z podaniem przyczyny odmowy podpisu. 

2. 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. 

3. Termin najmu jest określony w umowie Najmu. Wynajmujący oświadcza, iż okresy najmu dzielą się 
na sezony: wysoki, średni i niski i są określone w aktualnym cenniku. 

4. W sezonie wysokim Pojazdy wydawane są na minimalny okres 7 dni oraz ich wielokrotności (14, 
21 dni) od soboty do soboty. 

5. W sezonie wysokim odbiór Pojazdu  i  jego  wydanie  odbywa  się  w  godzinach  15.00-19.00 
pierwszego  dnia najmu,  natomiast zdanie  Pojazdu  winno nastąpić najpóźniej do godziny 10.00 
ostatniego  dnia  najmu,  chyba,  że  strony  postanowią inaczej. Dla sezonu średniego i niskiego 
dzień oraz godzina wydania i zwrotu Pojazdu ustalane są indywidualnie. 

6. Za  samowolne  przedłużenie  terminu  zwrotu  Pojazdu,  Najemca  zobowiązany jest do zapłaty   
kary  umownej  w wysokości wskazanej w Cenniku. Kara umowna z tego tytułu nie może 
przekroczyć kwoty wpłaconej kaucji. Wynajmujący ma prawo domagać się również od Najemcy 
odszkodowania za szkody przekraczające wysokość zastrzeżonej w niniejszym punkcie kary 
umownej.   

7. W przypadku konieczności podjęcia działań przez Wynajmującego celem odzyskania 
niezwróconego w terminie Pojazdu, Najemca odpowiada za powstałe z tego tytułu koszty w pełnej 
wysokości. 

8. Jeżeli Najemca nie zwróci Pojazdu do 4 godzin od upływu terminu zwrotu wskazanego w Umowie i 
nie skontaktuje się w tym czasie z Wynajmującym, ten może poinformować organy ścigania, co 
jednocześnie skutkuje całkowitą utratą kaucji na rzecz Wynajmującego. 

9. Jeżeli  Najemca  zwróci  Pojazd  w  terminie  wcześniejszym  niż  wskazany   w   umowie   Najmu,  
Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu nadpłaconego czynszu Najmu z tego tytułu. 

10. Najemca jest zobowiązany do zwrotu Pojazdu w takim stanie, w jakim go otrzymał w najem, 
zatankowany do pełna, czysty i sprzątnięty,  umyty  wewnątrz,  z  opróżnionym  zbiornikiem  wody  



brudnej i  opróżnioną oraz umytą  toaletą chemiczną. Ponadto Najemca zobowiązuje się usunąć z 
Pojazdu wszelkie winiety, własne dokumenty i potwierdzenia opłat drogowych i parkingowych. W 
przeciwnym wypadku Najemca zostanie obciążony kosztem odpowiedniej usługi zgodnie z 
cennikiem Wynajmującego. 

VI. Ograniczenia w użytkowaniu pojazdu 

1. Limit  kilometrów każdorazowo określa Umowa Najmu. 
2. 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 wysokości (300 cm) i szerokości (225 cm.). 

3. Dozwolone jest poruszanie się Pojazdem po terenie państw Unii Europejskiej oraz Chorwacji, 
Szwajcarii, Norwegii, Andory, Monako, Lichtensteinu. 

4. Najemca jest zobowiązany do powstrzymania się od jazdy Pojazdem po terenach objętych 
działaniami wojennymi, zamieszkami, rozruchami lub innymi niebezpiecznymi zdarzeniami. 

5. Zarys planowanej trasy Najemca określa w Umowie. 
6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia. 
7. Najemca  jest  zobowiązany  do  tankowania  Pojazdu  na  stacjach  paliw renomowanych firm i 

zachowania potwierdzeń płatności na wypadek awarii silnika wskutek wadliwego paliwa.   
8. Najemca jest zobowiązany do pozostawiania Pojazdu w trakcie postoju zamkniętego wyłącznie na 

parkingach strzeżonych, zamkniętych kempingach lub pilnować go osobiście. 
9. Niedotrzymanie powyższych ograniczeń może skutkować nałożeniem opłaty dodatkowej zgodnie z 

Cennikiem oraz pociągnięciem Najemcy do odpowiedzialności odszkodowawczej. 

VII. Kaucja 

1.  Najemca wpłaca Wynajmującemu kwotę w wysokości 5.000 zł jako kaucję na zabezpieczenie 
wszelkich należności i roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy wynikających z umowy 
Najmu. 

2. Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji na rachunek bankowy Wynajmującego lub w 
gotówce u Wynajmującego najpóźniej  w  dniu  odbioru  Pojazdu.  Zwrot  kaucji  następuje  w  
terminie  7  dni  od  dnia  zwrotu Pojazdu, na rachunek bankowy Najemcy,  jednakże  nie  
wcześniej niż  po  uregulowaniu  przez  Najemcę  wszystkich  zobowiązań wynikających z Umowy 
Najmu. W sytuacji stwierdzenia szkód w Pojeździe, których wycena nie będzie możliwa w terminie 
7 dni od dnia zwrotu pojazdu, Wynajmujący ma prawo zatrzymać kaucję do czasu niezbędnego na 
wycenę szkody, o czym niezwłocznie zawiadamia Najemcę. 

3. Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z Kaucji zobowiązań Najemcy powstałych  
w  wykonaniu  niniejszej  umowy,  w  tym  w  szczególności  zobowiązań  powstałych  w  wyniku 
niewłaściwego wykonywania obowiązków nałożonych na Najemcę Umową Najmu, a 
niezapłaconych przez Najemcę najpóźniej w dniu zwrotu samochodu. 

VIII. Odpowiedzialność Najemcy i ograniczenia w zakresie użytkowania 

1. Za powstałe szkody w Pojeździe lub wyposażeniu odpowiedzialny jest Najemca. Najemca 
przyjmuje na  siebie  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  wyrządzone  przez  kierowcę  i  
pozostałych użytkowników Pojazdu. 

2. Dla ustalenia winy osób trzecich koniecznym jest protokół policji i imienne wskazanie sprawcy. 
3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wynikające z niedbałości Najemcy 

w korzystaniu  z  Pojazdu  albo  braku  dokumentów  potwierdzających  winę  osób  trzecich  i  
samego zdarzenia  albo  w  przypadku,  gdy  przyznane  przez  towarzystwo  ubezpieczeń  
odszkodowanie nie pokrywa pełnej szkody Wynajmującego lub odmawia wypłaty odszkodowania 
wskutek naruszenia postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, w tym za szkody: 

a) spowodowane umyślnie lub wskutek niedbalstwa, 
b) spowodowanych podczas kierowania Pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, środków 

odurzających lub innych, 
c) spowodowanych  przez  kierowcę nie posiadającego uprawnień wymaganych prawem kraju zajścia 

wypadku lub gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku, 
d) gdy Pojazdu używano jako narzędzia przestępstwa, 
e) powstałych jako następstwo niewłaściwego użytkowania, załadowania, przewożenia, 
f) powstałych na skutek kradzieży Pojazdu, uszkodzenia jego części lub wyposażenia albo zabrania 

Pojazdu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku gdy: 
− kierujący wysiadł z Pojazdu pozostawiając wewnątrz bez należytego zabezpieczenia kluczyk lub/i  



dokumenty Pojazdu,   
− kluczyk  lub/i  dokumenty  Pojazdu  nie  zostały  zabezpieczone  z  należytą starannością poza 

Pojazdem,  
− po opuszczeniu Pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów, nie dokonano 

zabezpieczenia Pojazdu w sposób przewidziany w jego  instrukcji  lub pozostawiono Pojazd poza 
parkingiem strzeżonym, 

g) powstałych  we  wnętrzu Pojazdu  lub jego  wyposażeniu (nie podlegają ubezpieczeniu szkody  w 
zakresie  umeblowania,  akcesoriów,  wyposażenia  technicznego  i  dodatkowego  i  Najemca  
ponosi koszty tych szkód w pełnej wysokości), 

h) powstałych w wyniku braku respektowania wymiarów Pojazdu (długość, wysokość, szerokość), a 
także  powstałych  w  wyniku  poruszania  się  na  drogach  i  terenach  nieutwardzonych  lub  
udziału  w zawodach/wyścigach oraz testach; 

i) wyrządzone  przez Najemcę/kierowcę  wskutek  kierowania  Pojazdem  wbrew  przepisom  ruchu 
drogowego  obowiązującym  w  miejscu  zdarzenia  wywołującego  szkodę,  a  także  wszelkie  
opłaty, mandaty karne i inne które zostały naliczone w czasie dysponowania pojazdem, chyba, że 
są one następstwem okoliczności, za które winę ponosi Wynajmujący, 

j) powstałych wskutek zatankowania przez Najemcę niewłaściwego paliwa; Najemca pokrywa pełne 
koszty  m.in.  holowania,  naprawy  samochodu,  utraty  gwarancji  oraz  inne;  określenie  takiego  
faktu może nastąpić po okresie zdania samochodu.  

Za  szkody  wymienione  powyżej Najemca odpowiada osobiście w pełnej wysokości. 

4. W przypadku utraty przez Najemcę, niezależnie od okoliczności, kluczyków zostanie on obciążony 
kosztami  wymiany  zamków  oraz  przestoju samochodu.  W  przypadku  utraty  dowodu  
rejestracyjnego lub tablic, niezależnie od okoliczności, Najemca zostanie obciążony wszelkimi 
kosztami wynikłymi z wyrobienia nowych tablic i dokumentów, jak również kosztami związanymi z 
postojem samochodu. 

5. Najemca ponosi odpowiedzialność również za szkody wykryte po zwrocie Pojazdu nieujawnione w 
trakcie zwrotu Pojazdu; w takiej sytuacji Wynajmujący natychmiast powiadomi Najemcę i sporządzi 
notatkę, która będzie zawierać datę stwierdzenia szkody, opis szkód, okoliczności oraz dane osoby 
stwierdzającej. 

6. Najemca podpisując umowę bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z pozostawienia 
rzeczy w samochodzie i ich utraty, jak też uszkodzeń Pojazdu będących tego skutkiem. 
Równocześnie zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Wynajmującego w tytułu powyższych 
zdarzeń. 

7. Najemca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  osobom  trzecim  w  związku  
z ruchem Pojazdu, chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Najemcy. 

8. Najemca zobowiązany jest do regularnej kontroli Pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie 
warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. W szczególności Najemca winien kontrolować i 
uzupełniać ilość płynów w Pojeździe, monitorować na bieżąco działanie świateł i elektroniki w 
pojeździe, sprawdzać stan ciśnienia w oponach. W razie zaistnienia konieczności wymiany 
niektórych części ulegających szybkiemu zużyciu eksploatacyjnemu (żarówka, bezpiecznik) lub 
wymiany/ uzupełnienia płynów pojazdu Najemca jest zobowiązany dokonać wskazanych czynności 
samodzielnie. 

9. Przewożenie  samochodem  zwierząt  może  odbywać  się  tylko  po  wcześniejszej  akceptacji 
Wynajmującego, rozpatrywanej indywidualnie przed rozpoczęciem najmu. W przypadku zgody 
Wynajmującego na przewóz danego zwierzęcia w Pojeździe, Najemca zobowiązany jest ze 
szczególną starannością zabezpieczyć pojazd przed zniszczeniami, które może spowodować w 
Pojeździe owo zwierzę. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone w Pojeździe 
przez przeworzone zwierzę. 

10. Wynajmujący  zastrzega  sobie  prawo  do  przesunięcia  przewidzianego  w  umowie  terminu 
rozpoczęcia okresu najmu z uwagi na usterki techniczne mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy 
lub uniemożliwiające korzystanie z wszystkich funkcji pojazdu bądź inne opóźnienia związane z 
wystąpieniem siły wyższej. W przypadku przewidywanego opóźnienia przekraczającego 48 godzin, 
Najemca uprawniony jest do otrzymania zwrotu uiszczonych wpłat, a rezerwacja na Pojazd zostaje 
anulowana lub przesunięta. Najemcy nie przysługuje w takim przypadku żadne roszczenie 
odszkodowawcze w stosunku do Wynajmującego. 

IX. Postępowanie w przypadku awarii, wypadków, przeprowadzenia napraw 

1. Samochód  objęty  jest  ubezpieczeniem  OC/AC.  W  razie  awarii,  kolizji,  wypadku  Najemca  ma 
obowiązek powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione 
od rodzaju uszkodzenia / awarii, a także innych okoliczności mających wpływ na ustalenie sprawcy 
i wypłatę odszkodowania. 



2. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia Pojazdu w wyniku włamania, kolizji, wypadku,  Najemca 
zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu policji i uzyskania poświadczenia o przyjęciu zgłoszenia. 
Wszystkie szkody nie zgłoszone na policję Najemca będzie likwidował na własny koszt. Zgłoszenie 
powinno zawierać szczegóły zdarzenia, w tym wielkość i rodzaj uszkodzenia, nazwiska, adresy  
osób  i  numery  rejestracyjne  Pojazdów  biorących  udział  w  zdarzeniu,  numery  polis,  dane 
świadków; komplet dokumentów winien być przekazany Wynajmującemu w dniu zwrotu Pojazdu, a 
dokumenty pisane w językach obcych -przetłumaczone; 

3. Jeśli  szkoda  lub  awaria  nie  ma  wpływu  na  bezpieczeństwo  jazdy  ani  na  pogorszenie  stanu 
technicznego Pojazdu, po uzyskaniu zgody Wynajmującego, Najemca może kontynuować jazdę. 

4. W sytuacji kiedy szkoda lub awaria ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy lub na pogorszenie stanu 
technicznego  Pojazdu,  Najemca  nie  może  kontynuować  jazdy,  a  uszkodzenie  powinno  
zostać usunięte  w  porozumieniu  z  Wynajmującym  i  po  uzyskaniu  jego  zgody,  w  sposób  
gwarantujący bezpieczne podróżowanie i odpowiedni stan techniczny Pojazdu. Najemcy nie 
przysługuje w takim przypadku żadne roszczenie odszkodowawcze w stosunku do 
Wynajmującego. 

5. Najemca nie jest uprawniony do przeprowadzania jakichkolwiek napraw, ulepszeń, ani modyfikacji 
w pojeździe bez zgody Wynajmującego. W przypadku konieczności przeprowadzenia uzgodnionej 
z Wynajmującym naprawy, Najemca jest zobowiązany do skompletowania pełnej dokumentacji 
wykazującej zakres naprawy oraz rodzaj i koszt części zamiennych, a także wycenę robocizny 
wykonanej przez warsztat. 

6. W przypadku, gdy awaria (dotyczy awarii technicznej, nie zaś kolizji/wypadku) powstała z winy 
Najemcy, ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić 
wszelkich odszkodowań za poniesione straty. 

7. W przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym Najemca upoważnia Wynajmującego do pobrania 
aktu zgonu w celu wypłaty świadczenia dobrowolnego ubezpieczenia NW (jeżeli takie 
ubezpieczenie samochód posiada). Wynajmujący w pierwszej kolejności z wypłaconego 
świadczenia pokrywa koszty wynikające z realizacji umowy, a pozostałą część przekaże 
spadkobiercom. 

X. Pozostawienie pojazdu Najemcy na czas najmu 

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

2. Teren jest ogrodzony i oświetlony lecz niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za ewentualne szkody, w tym kradzież, wyrządzone w pozostawionym pojeździe 
przez osoby trzecie, siły natury lub dzikie zwierzęta.  

3. W przypadku pozostawienia samochodu Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec 
Wynajmującego, w szczególności o charakterze odszkodowawczym z tytułu poniesionych szkód, o 
których mowa w ust. 2 powyżej, w pojeździe pozostawionym na terenie Wynajmującego. Najemca 
zgadza się na przedstawienie Wynajmującemu do wglądu dokumentów pozostawianego pojazdu. 

4. Najemca oświadcza ponadto, iż pozostawiany pojazd nie pochodzi z przestępstwa, w 
pozostawianym pojeździe nie przechowuje żadnych przedmiotów wartościowych, niebezpiecznych 
ani niedozwolonych. 

XI. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Peksoft Przemysław Konopiński z siedzibą w 
Jaroszowa Wola, ul. Główna 2c, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, pod numerem NIP: 769-197-71-60, REGON: 120823237.  (dalej jako „ADO”).  

2. Osobą wyznaczoną, z którą można się skontaktować jest właściciel firmy Przemysław Konopiński 
p o d a d r e s e m : J a r o s z o w a W o l a , u l . G ł ó w n a 2 c ,  a d r e s e m m a i l o w y m : 
kontakt@kamperowaprzygoda.pl, numerem telefonu 606-166-300 

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy najmu Pojazdu zostały 
podane przez Pana\Panią dobrowolnie. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o najem Pojazdu na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 



5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

a)przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np.  
obsługujące  systemy  informatyczne  Administratora,  podwykonawcy,  agencje reklamowe, 
pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne,  windykacyjne,  
rachunkowe,  audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek 

b)upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i 
organy państwowe. 

6. Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), za wyjątkiem przypadku gdy dane zostały 
pozyskane  za  pośrednictwem  stron  internetowych  Administratora oraz po   uzyskaniu Pani/Pana   
zgody   na   otrzymywanie   informacji   handlowych, newslettera lub akceptacji stosowania plików 
cookies, kiedy to dane te będą przekazywane do państwa trzeciego np. USA w związku z 
tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analytics  

7. W   związku    z    przetwarzaniem    Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu 
następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –w przypadku gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo  do żądania  usunięcia  danych  osobowych  (tzw.  prawo  do  bycia  zapomnianym), w 
przypadku gdy: 

- dane  nie  są już niezbędne  do  celów,  dla  których  były  zebrane  lub  w  inny  sposób 
przetwarzane,  

- osoba,   której   dane   dotyczą,   wniosła  sprzeciw  wobec  przetwarzania   danych osobowych,  

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która  jest  
podstawą  przetwarzania  danych  i  nie  ma  innej  podstawy prawnej przetwarzania danych,  

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane  osobowe  muszą  być  usunięte  w  
celu  wywiązania  się  z  obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia 
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 
sprzeciwu; 

e)prawo  do  przenoszenia  danych –w  przypadku  gdy łącznie  spełnione  są następujące 
przesłanki: 

- przetwarzanie  danych  odbywa  się na  podstawie  umowy  zawartej  z  osobą,  której dane 
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, 



- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  w  przypadku  gdy  zaistnieją przyczyny 
związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest ich niezbędność do  
celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez Administratora  
lub  przez  stronę  trzecią(art.  6  ust.  1  f  RODO),  z  wyjątkiem  sytuacji, w których Administrator: 

- wykaże istnienie  ważnych  prawnie  uzasadnionych  podstaw  do  przetwarzania, nadrzędnych 
wobec  tych  interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem, lub 

- wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli jednak dane są 
przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) ma Pani/Pan prawo 
wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, a Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać 
danych do tych celów.  

8.W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia  tej  zgody  w  dowolnym  momencie.  Cofnięcie  to  nie  ma  wpływu  na  zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 
prawem. 

9.W    przypadku    powzięcia    informacji    o    niezgodnym    z    prawem    przetwarzaniu przez 
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny. W przypadku zawierania umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

11.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą 
profilowane za wyjątkiem przypadku gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron 
internetowych Administratora oraz po uzyskaniu Pani/Pana zgody na otrzymywanie informacji 
handlowych, newslettera lub  akceptacji  stosowania  plików  cookies. Profilowanie wykonywane  
jest w oparciu o posiadane dane tj w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, 
dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. 
Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Pani/Pan  będzie  
otrzymywać.  Szczegółowe  informacje dotyczące  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 
tym profilowania zawarte są w Polityce Prywatności. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą 
być przekazywane, w zależności od zakresu wykonywanej umowy  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca upływu okresu przedawnienia roszczeń 
mogących wynikać z realizacji umowy; 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani jednak 
zobowiązana do ich podania, gdyż konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
niemożność zawarcia i realizacji umowy najmu. 

Zapoznałam/em się z treścią i otrzymałam/em Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego.  
Do treści nie wnoszę zastrzeżeń. Warunki najmu samochodu kempingowego akceptuję. 

         
        Data i czytelny podpis


