
REGULAMIN NAJMU POJAZDÓW CAMPINGOWYCH 

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) i zawarte w nim postanowienia określają szczegółowo prawa i 

obowiązki użytkownika samochodu kempingowego będącego przedmiotem zawartej pomiędzy Kamperturo a 

Klientem Umowy najmu lub będącego przedmiotem innej umowy na podstawie, której Kamperturo przekazało 

Klientowi samochód kempingowy do używania. 

 

 

§ 1. Słownik pojęć 

Użytym w niniejszym Regulaminie pojęciom zapisanym 

z wielkiej litery nadaje się następujące znaczenie: 

1) Kamperturo – Ewa Korfanty prowadząca działalność 

gospodarczą pod firmą TRANS-RACH Ewa Korfanty, 

Skąpe 29, 87-140 Chełmża 

2) Kierowca – osoba fizyczna wskazana w Załączniku  

nr 2 do Umowy („Lista kierowców”) upoważniona 

przez Klienta do prowadzenia Pojazdu, która: 

a. ma ukończony 25 rok życia, 

b. posiada prawo jazdy kategorii B przez okres nie 

krótszy niż 3 lata, 

c. wobec, których nie orzeczono zakazu 

prowadzenia pojazdów ani nie zatrzymano prawa 

jazdy, 

d. złożyła wobec Kamperturo oświadczenie o 

zobowiązaniu do stosowania postanowień 

Umowy oraz Regulaminu. 

3) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

która zawarła z Kamperturo Umowę najmu. Klient 

musi posiadać pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

4) Pojazd - samochód kempingowy szczegółowo 

opisany w Załączniku nr 1 do Umowy („Specyfikacja 

Pojazdu”), stanowiący przedmiot najmu; 

5) Potwierdzenie rezerwacji – potwierdzenie o którym 

mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, zawierające 

uzgodnione warunku najmu; 

6) Siła wyższa – jakiejkolwiek zdarzenie o charakterze 

nadzwyczajnym, któremu Strony nie mogły zapobiec 

i na które nie miały wpływu, w szczególności 

zamieszki, pożary, strajki, spory zbiorowe, konflikty 

zbrojne, stan wojenny, klęski żywiołowe, 

niekorzystne warunki atmosferyczne, wypadki i 

kolizje drogowe, blokady dróg, jakiekolwiek rządowe 

zarządzenia lub zmiany prawa ustanawiające 

ograniczenia powodujące brak możliwości 

wykonywania Umowy, akty terroryzmu stojące na 

przeszkodzie w realizacji całości lub części Umowy, 

ograniczenia wynikające ze stanów 

epidemiologicznych, w tym kwarantanny lub 

izolacje. Przez siłę wyższą rozumie się również 

uszkodzenie Pojazdu przed rozpoczęciem najmu, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy; 

7) Tabela opłat – Załącznik do Regulaminu zawierający 

szczegółowe określenie opłat jakie w związku z 

rezerwacją lub zawarciem i wykonaniem Umowy 

mogą zostać naliczone przez Kamperturo w 

przypadkach określonych w Umowie lub 

Regulaminie. 

8) Umowa – umowa zawarta pomiędzy Kamperturo a 

Klientem dotycząca najmu Pojazdu udostępnianego 

Klientowi przez Kamperturo, na warunkach 

określonych w Potwierdzeniu rezerwacji, Umowie 

oraz Regulaminie, przez czas określony w Umowie, 

wraz z Załącznikami. Przez Umowę rozumie się także 

każdą inną umowę, na podstawie której Kamperturo 

przekazało Klientowi samochód kempingowy do 

używania chyba, że co innego wynika z tej umowy; 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania 

postanowień Umowy oraz Regulaminu, a także do 

zapewnienia, aby postanowienia te były 

przestrzegane przez wszystkie osoby korzystające z 

Pojazdu, w tym Kierowców oraz pasażerów.  

2. Klient ponosi względem Kamperturo 

odpowiedzialność za wszelkie działania lub 

zaniechania Kierowców, a także innych osób 

faktycznie (bez zgody Kamperturo) użytkujących 

pojazd, w tym także za powierzenie pojazdu osobie 

nieuprawnionej do korzystania z niego na podstawie 

Umowy lub osobie niespełniającej wymagań, o 

których mowa w § 1 pkt 2). 

3. Klient jest również odpowiedzialny solidarnie z 

osobami, o których mowa w ust. 1 i 2 za jakiekolwiek 

koszty lub opłaty, które poniósł Kamperturo na 



skutek nieprzestrzegania tych postanowień przez te 

osoby. 

4. Kierowca inny niż Klient jest zobowiązany do 

złożenia oświadczenia, że zapoznał się z treścią 

Umowy oraz Regulaminu oraz, że zobowiązuje się do 

przestrzegania postanowień w nich zawartych. 

Kierowca ponosi odpowiedzialność wobec 

Kamperturo za wszelkie szkody wywołane swoim 

działaniem na równi z Klientem. 

5. Klient zobowiązany jest do okazania Kamperturo, 

najpóźniej przy wydaniu pojazdu: 

1) dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta 

lub reprezentanta Klienta w szczególności 

dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu lub 

aplikacji mObywatel, 

2) dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymagań, o których mowa w § 1 pkt 2) lit. a. i b. 

dotyczących wszystkich Kierowców. 

6. W przypadku Umów zawieranych przez osoby 

prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, podmioty te zobowiązane są 

do przedłożenia Kamperturo odpisu aktualnego KRS 

lub wyciągu z innego właściwego rejestru, kopii 

rejestru lub innego dokumentu wykazującego 

umocowanie Klienta do składania oświadczeń woli i 

zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz danego 

podmiotu. 

7. Kamperturo przysługuje prawo do odmowy wydania 

Klientowi pojazdu w przypadku niewywiązania się z 

któregokolwiek z obowiązków wynikających z ust. 3 

i 4. 

8. W przypadku zawarcia Umowy dotyczące jednego 

Pojazdu łącznie przez więcej niż jednego Klienta, 

obowiązki, o których mowa w ust. 3 dotyczą 

wszystkich Klientów. Odpowiedzialność, o której 

mowa w ust. 2 jest w takim wypadku solidarna. 

9. Klient oraz Kierowcy wyrażają zgodę na wykonanie 

przez Kamperturo fotokopii lub kserokopii 

dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6. 

Kamperturo zobowiązane jest do zniszczenia 

wykonanych fotokopii lub kserokopii niezwłocznie 

po zakończeniu najmu pod warunkiem wygaśnięcia 

wszelkich roszczeń Kamperturo wobec Klienta lub 

Kierowcy. 

10. O ile co innego nie wynika z postanowień Umowy lub 

Regulaminu miejscem odbioru oraz zwrotu Pojazdu 

jest siedziba Kamperturo, a odbioru oraz zwrotu 

można dokonać w godzinach pracy biura,  

tj. 8:00-16:00. 

§ 3. Rezerwacja 

1. Klient może dokonać wstępnej rezerwacji  

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, korzystając z danych kontaktowych 

wskazanych w niniejszym  Regulaminie lub na stronie 

Internetowej kamperturo.pl 

2. Po otrzymaniu wstępnej rezerwacji Kamperturo 

niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu 

uzgodnienia szczegółów najmu Pojazdu, w 

szczególności okresu najmu, ceny, warunków 

płatności, usług dodatkowych itp. 

3. Po uzgodnieniu wszystkich warunków, o których 

mowa w ust. 2 Kamperturo prześle na adres e-mail 

wskazany przez Klienta potwierdzenie rezerwacji 

zawierające uzgodnione warunki najmu, w tym 

całkowitą cenę za najem oraz wysokość opłaty 

rezerwacyjnej, wraz ze wzorem Umowy z 

Załącznikami, niniejszym Regulaminem z Tabelą 

opłat, kopią polisy oraz kopią Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia. 

4. Rezerwacja jest ważna przez 12 godzin od chwili 

wysłania jej potwierdzenia przez Kamperturo. Klient 

jest zobowiązany w tym terminie uiścić opłatę 

rezerwacyjną w kwocie wskazanej przez Kamperturo 

w potwierdzeniu rezerwacji na rachunek bankowy 

Kamperturo o nr 03 1020 5011 0000 9702 0210 

1988. W tytule przelewu należy wskazać imię i 

nazwisko lub nazwę Klienta oraz okres najmu. Klient 

jest zobowiązany w powyższym terminie przesłać 

potwierdzenie uiszczenia opłaty do Kamperturo. 

5. Brak uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w terminie 

skutkuje wygaśnięciem rezerwacji i zwalnia 

Kamperturo z jakichkolwiek zobowiązań wobec 

Klienta. Uiszczenie opłaty następuje z chwilą uznania 

rachunku bankowego Kamperturo. Opłata 

rezerwacyjna podlega zaliczeniu na poczet ceny za 

wynajem. 

6. W przypadku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej  w 

terminie wskazanym w ust. 4 dochodzi do 

zarezerwowania pojazdu na warunkach określonych 

w potwierdzeniu rezerwacji, a po stronie Klienta i 

Kamperturo powstaje zobowiązanie do zawarcia 

najpóźniej w dniu odbioru pojazdu Umowy najmu na 

warunkach określonych w potwierdzeniu rezerwacji 

oraz niniejszym Regulaminie.  

7. Przez uiszczenie opłaty rezerwacyjnej lub podpisanie 

Umowy najmu Klient oświadcza, że przeczytał 

potwierdzenie rezerwacji, Umowę najmu, 

Regulamin, polisę ubezpieczeniową oraz Ogólne 



Warunki Ubezpieczenia, a także Protokół odbioru i 

zwrotu Pojazdu uważnie oraz rozumie i akceptuje ich 

treść i postanowienia, w szczególności dotyczące 

odpowiedzialności za szkody, w tym dotyczące 

przypadków wyłączenia odpowiedzialności 

ubezpieczyciela. 

8. Po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej Klient nie ma 

możliwości dokonywania zmian warunków najmu, 

chyba, że Kamperturo wyrazi na to zgodę. 

 

§ 4. Anulowanie rezerwacji 

1. Klient ma prawo anulować rezerwację  

i zrezygnować z zawarcia Umowy najmu w każdym 

czasie za zapłatą opłaty za anulowanie rezerwacji 

określonej w Tabeli opłat. W tym celu Klient jest 

zobowiązany poinformować Kamperturo o fakcie 

rezygnacji wysyłając wiadomość e-mail na adres 

rezerwacje@kamperturo.pl Kamperturo zastrzega 

sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu 

rezygnacji po otrzymaniu wiadomości e-mail. 

2. Za anulowanie rezerwacji przez Klienta uważane 

będzie także nie odebranie przez niego Pojazdu w 

uzgodnionym terminie. 

3. W przypadku, gdy Kamperturo zawrze umowę najmu 

Pojazdu z innym najemcą na okres, którego dotyczy 

anulacja, a strata Kamperturo z tytułu całkowitej 

ceny najmu będzie niższa niż naliczona opłata za 

anulowanie rezerwacji, Kamperturo zwróci Klientowi 

odpowiednią część opłaty za anulowanie rezerwacji 

w terminie 7 dni od daty upływu okresu, na jaki 

Klient miał zawrzeć Umowę zgodnie z 

potwierdzeniem rezerwacji. 

4. Kamperturo ma prawo anulować rezerwację 

zrezygnować z zawarcia Umowy najmu w każdym 

czasie wyłącznie w przypadku wystąpienia Siły 

wyższej uniemożliwiającej zawarcie Umowy najmu 

pojazdu na warunkach określonych w potwierdzeniu 

rezerwacji. W takim wypadku Kamperturo 

zobowiązana jest, według wyboru Klienta, do zwrotu 

całości uiszczonych przez Klienta kwot lub 

przeniesienia rezerwacji na inny termin wskazany 

przez Klienta, pod warunkiem jego dostępności. 

 

§ 5. Cena najmu, opłaty, koszty 

1. Klient jest zobowiązany zapłacić kwoty określone w 

potwierdzeniu rezerwacji lub Umowie za wynajem 

Pojazdu oraz każdą opcję dodatkową za cały okres 

najmu. Klient jest zobowiązany zapłacić także za 

jakiekolwiek przedłużenie najmu, w tym za każdą 

opcję dodatkową, oraz pokryć ewentualne inne 

opłaty i kary wynikające z Umowy lub Regulaminu. 

2. Całkowita cena najmu Pojazdu oraz całkowity koszt 

opcji dodatkowych są obliczane na podstawie 

wskazanych przez Klienta początkowej i końcowej 

dacie najmu, okresie najmu, rodzaju Pojazdu, 

wybranych przez Klienta opcji dodatkowych, 

określonych w potwierdzeniu rezerwacji. 

3. O ile nie zostało inaczej zastrzeżone w potwierdzeniu 

rezerwacji, Umowie lub Regulaminie, ceny zawierają 

wszystkie koszty, które musi ponieść Klient. 

4. Przy zawarciu Umowy Klient jest zobowiązany do 

wpłacenia kaucji w wysokości określonej w Umowie. 

Wpłata kaucji następuje w gotówce o ile Umowa nie 

stanowi inaczej. Kamperturo ma prawo pobrać z 

kaucji kwoty potrzebne na pokrycie opłat, kar 

umownych lub jakichkolwiek innych należności 

należnych mu od Klienta. 

5. Kaucja, o której mowa w ust. 4, po dokonaniu 

ewentualnych potrąceń zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, podlega zwrotowi na rzecz Klienta 

w dniu zwrotu Pojazdu, po podpisaniu przez Strony 

Protokołu odbioru i zwrotu Pojazdu. W przypadku 

stwierdzenia uszkodzeń, zwrot następuje w terminie 

3 dni roboczych od daty zwrotu Pojazdu, chyba, że w 

tym terminie z przyczyn niezależnych od Kamperturo 

nie było możliwe ustalenie wielkości szkody. W takim 

wypadku zwrot następuje w terminie 3 dni od 

ustalenia wielkości szkody. 

6. Klient jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich 

opłaty za wynajem oraz za wybrane opcje 

dodatkowe najpóźniej na 30 dni przed dniem 

rozpoczęcia wynajmu. Jeżeli pomiędzy rezerwacją a 

dniem rozpoczęcia wynajmu jest mniej niż 30 dni 

wszystkie opłaty, o których mowa w zdaniu 

pierwszym muszą być zapłacone w terminie, o 

którym mowa w § 3 ust. 4. 

7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

okoliczności opisanych w Tabeli opłat, w 

szczególności związanych z nieprawidłowym 

wykonaniem Umowy przez Klienta, Klient 

zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Kamperturo 

kwot wynikających z Tabeli opłat. 

8. W przypadku wystąpienia szkody niepokrytej przez 

nałożoną na Klienta opłatę lub karę umowną 

wynikającą z Tabeli opłat, Kamperturo przysługuje 

uprawnienie do dochodzenia od Klienta zapłaty 



odszkodowania w wysokości przewyższającej 

zastrzeżoną opłatę lub karę umowną. 

9. Wszystkich płatności wynikających z potwierdzenia 

rezerwacji, Umowy lub Regulaminu Klient 

zobowiązany jest dokonać przelewem na rachunek 

bankowy Kamperturo o nr 03 1020 5011 0000 9702 

0210 1988. 

10. Klient zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich 

kosztów związanych z korzystaniem z pojazdu i jego 

eksploatacją, w szczególności zaś kosztów paliwa, 

płynu do spryskiwacza, opłat, i innych ciężarów 

związanych z posiadaniem i używaniem Pojazdu, a 

także, kosztów parkowania, mandatów karnych, 

postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i 

cywilnych, związanych z posiadaniem oraz 

używaniem Pojazdu przez Klienta oraz innych 

kosztów wskazanych w niniejszym Regulaminie, w 

tym napraw, za które odpowiedzialność ponosi 

Klient. 

11. Przedłużenie okresu najmu lub użyczenia 

wynikającego z Umowy, możliwe jest wyłącznie po 

uzyskaniu zgody Kamperturo i zapłaty z góry czynszu 

najmu za dodatkowy przedłużony okres najmu lub 

użyczenia. 

12. Szczegółowy wykaz cen, opłat dodatkowych oraz kar 

stosowanych przez Kamperturo zawiera Tabela 

opłat. 

 

§ 6. Zawarcie Umowy najmu 

1. Do zawarcia Umowy najmu dochodzi z chwilą 

podpisania przez Klienta Umowy z załącznikami, 

Regulaminu z Tabelą opłat  

i Protokołem odbioru i zwrotu Pojazdu oraz 

podpisania przez wszystkich Kierowców Regulaminu 

i oświadczeń, o których mowa w § 1 pkt 2) lit. d, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Do zawarcia Umowy dochodzi nie wcześniej niż z 

chwilą zapłaty przez Klienta całkowitej ceny oraz 

kaucji, o których mowa w § 5 ust. 4 i 5. 

3. Umowa najmu wchodzi w życie z chwilą odbioru 

Pojazdu przez Klienta. 

 

§ 7. Odbiór pojazdu 

1. Klient jest zobowiązany odebrać Pojazd w dniu 

początkowym, określonym w Umowie. O ile z treści 

Umowy nie wynika co innego odbiór Pojazdu 

powinien nastąpić nie wcześniej niż o godz. 15:00.   

2. Klient jest zobowiązany podpisać Protokół odbioru i 

zwrotu Pojazdu, który potwierdza stan techniczny 

Pojazdu w chwili odbioru pojazdu. Dodatkowo w 

dniu odbioru pojazdu sporządzana jest wraz z 

Klientem dokumentacja zdjęciowa i filmowa 

obrazująca stan pojazdu. 

3. Klient otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez 

usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń. Wszelkie 

uwagi dotyczące stanu technicznego, wyglądu 

wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych 

uszkodzeń pojazdu zawiera Protokół odbioru i 

zwrotu pojazdu. 

4. Wraz z Pojazdem Klient odbiera wyposażenie 

dodatkowe zgodnie z wybranymi opcjami 

dodatkowymi. 

 

§ 8. Użytkowanie pojazdu 

1. Klient zobowiązuje się używać Pojazdu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, właściwościami oraz instrukcjami 

producenta (zawartymi w m.in. Instrukcji obsługi 

pojazdu znajdującej się w każdym samochodzie lub 

dostępnej w siedzibie Kamperturo), wskazówkami 

Kamperturo, a także zgodnie z przepisami 

dotyczącymi ruchu drogowego w kraju, w którym 

Pojazd jest użytkowany. Klient zobowiązany jest 

także użytkować Pojazd zgodnie z zasadami 

eksploatacji pojazdów mechanicznych, kontrolować 

jego stan przed rozpoczęciem podróży, w tym 

sprawdzać regularnie poziom płynów. W 

szczególności Klient jest zobowiązany stosować 

paliwo zgodne ze specyfikacją silnika podaną w 

Umowie oraz instrukcjami producenta. 

2. Klient zobowiązuje się nie użytkować pojazdu do 

innych celów, niż określone w Umowie, a w 

szczególności do celów niezwiązanych ze zwykłym 

używaniem pojazdu, w tym do udziału w imprezach 

samochodowych, testach samochodów, transportu 

ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz 

niebezpiecznych lub pomocy w popełnieniu działań 

sprzecznych z prawem. 

3. Klient zobowiązuje się dbać o Pojazd i utrzymywać go 

w dobrym stanie, w szczególności uwzględniając 

właściwość Pojazdu, jego zewnętrzny jak i 

wewnętrzny wygląd oraz wymagania określone 

przepisami prawa. Dobry stan Pojazdu oznacza stan 

niepogorszony w stosunku do stanu z dnia jego 

wydania. 



4. Klient zobowiązuje się do obserwacji wszelkich 

nieprawidłowości związanych z technicznym 

działaniem pojazdu. Klient jest zobowiązany do 

regularnej kontroli pojazdu – codziennego 

sprawdzenia poziomu oleju, płynu spryskiwacza, 

płynu chłodzącego i hamulcowego, ilości paliwa w 

zbiorniku oraz sprawdzenie oświetlenia i upewnienia 

się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do 

bezpiecznej jazdy. 

5. W przypadku pojawienia się lampki kontrolnej na 

desce rozdzielczej lub obserwacji nieprawidłowości 

w działaniu Pojazdu, Klient zobowiązany jest do 

powstrzymania się od dalszej jazdy i niezwłocznego 

powiadomienia Kamperturo pod numerem telefonu: 

603 208 209 lub adresem e-mail: 

rezerwacje@kamperturo.pl. W takim wypadku 

Kamperturo ma prawdo do podjęcia wiążącej decyzji 

dotyczącej dalszego użytkowania Pojazdu. 

6. Klient nie ma prawa oddać Pojazdu do używania 

osobie trzeciej innej niż Klient pod jakimkolwiek 

tytułem prawnym. Klient nie może, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Kamperturo, oddać pojazdu do 

prowadzenia przez jakąkolwiek osobę inną niż 

Kierowcy.  

7. Kierowcy nie mają prawa używać Pojazdu bez 

obecności Klienta. Kierowcom nie przysługuje 

samoistne prawo do używania Pojazdu. 

8. W użytkowanym przez Klienta pojeździe zabronione 

jest:  

a. palenie tytoniu, 

b. przewóz zwierząt, 

c. prowadzenie pojazdu bez uprawnień 

wymaganych w danym Państwie, 

d. prowadzenie pojazdu po użyciu lub pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających lub 

psychotropowych, a także innych środków lub 

substancji zabronionych w danym państwie, 

e. przewożenie ładunków powodujących swą masą 

przekroczenie dopuszczalnego obciążenia 

pojazdu, ładunków łatwopalnych i mogących 

zabrudzić lub zniszczyć wnętrze pojazdu, 

f. przewożenie substancji i ładunków, których 

przewóz jest zabroniony w danym Państwie, lub 

zabroniony pomiędzy Państwami, a w przypadku 

substancji i ładunków dozwolonych do określonej 

ilości – powyżej tych ilości (przemyt), 

g. holowanie innych pojazdów lub przyczep, 

h. używania pojazdu w sposób niezgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa, 

i. przekraczania dozwolonej prędkości, a w każdym 

przypadku przekraczania maksymalnej prędkości 

przewidzianej homologacja pojazdu, tj. 110 km/h.  

9. Pojazdem można przewozić jedynie taką liczę osób, 

która jest przewidziana w dowodzie rejestracyjnym 

pojazdu.  

10. Klient ma obowiązek właściwego zabezpieczenia 

pojazdu przed kradzieżą i włamaniem oraz innymi 

podobnymi zagrożeniami (w sposób zwyczajowo 

przewidziany), w szczególności Klient zobowiązuje 

się zawsze prawidłowo zamykać pojazd oraz nie 

pozostawiać w samochodzie dokumentów pojazdu, 

kluczyków, uchwytów do telefonów, nawigacji lub 

innych urządzeń elektronicznych, ładowarek do 

telefonów komórkowych i innych urządzeń, radia CB 

wraz z anteną. Ponadto Klient zobowiązany jest do 

uruchamiania alarmów oraz blokad zamontowanych 

w pojeździe. 

11. Klient nie może zmieniać przeznaczenia Pojazdu ani 

dokonywać w nim jakichkolwiek zmian lub 

przeróbek, a w szczególności instalować w sposób 

trwały dodatkowego wyposażenia bądź oznaczeń na 

karoserii Pojazdu lub w jego wnętrzu. Powyższe 

zastrzeżenie dotyczy również wyposażenia Pojazdu. 

12. W razie potrzeby wszelkie usługi serwisowe, 

naprawy oraz inne czynności dotyczące Pojazdu, 

Klient może wykonać wyłącznie za uprzednim 

(wcześniejszym) powiadomieniem Kamperturo i 

wyłącznie za pisemną zgodą Kamperturo, we 

wskazanym przez Kamperturo punkcie naprawy. 

13. Usunięcie awarii powstałej z winy Klienta następuje 

na koszt i ryzyko Klienta. 

14. Wyjazd do krajów innych niż wskazane w Umowie 

wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Kamperturo 

oraz (w przypadku takiej potrzeby) dodatkowego 

ubezpieczenia, którego koszt w całości ponosi Klient. 

Klient zobowiązuje się nie odbywać podróży do 

regionów objętych lub zagrożonych wojną oraz do 

krajów innych niż Państwa Unii Europejskiej, 

Norwegia, Luksemburg, Szwajcaria oraz Wielka 

Brytania. 

15. Oddanie pojazdu do kierowania przez jakąkolwiek 

osobę inną niż Klient lub kierowca wskazany przez 

Klienta w umowie, niezależnie od innych 

postanowień niniejszego Regulaminu, skutkuje 

powstaniem odpowiedzialności takiej osoby wobec 

Kamperturo na zasadach określonych w niniejszej 

Umowie dla kierowcy wskazanego przez Klienta w 

umowie. 
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16. Kamperturo zastrzega sobie prawo do rozwiązania 

każdej Umowy Najmu i odbioru Pojazdu na koszt 

Klienta w każdym czasie bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w każdym przypadku poważnego 

naruszenia przez Klienta, Kierowcę lub jakąkolwiek 

osobę, której Klient lub Kierowca udostępnił pojazd, 

postanowień Umowy lub Regulaminu. 

17. Klient jest zobowiązany do zwrotu Pojazdu 

niezwłocznie po rozwiązaniu umowy przez 

Kamperturo zgodnie z postanowieniem ust. 16. 

18. Klient odpowiada wobec Kamperturo za wszelkie 

szkody powstałe w okresie najmu, niezależnie od 

tego czy w szkoda powstała podczas poruszania się 

Pojazdu czy też podczas jego postoju, z 

zastrzeżeniem postanowień § 10. Odpowiedzialność 

obejmuje także szkody powstałe z przyczyn 

niedotyczących Klienta. 

 

§ 9. Zwrot pojazdu 

1. Klient zobowiązuje się do zwrotu pojazdu po 

zakończeniu Umowy, tj. w dniu wskazanym w 

Umowie jako ostatni dzień wynajmu do godz. 11:00. 

W przypadku zwrotu Pojazdu po terminie 

Kamperturo ma prawo naliczyć opłatę za opóźnienie 

w zwrocie pojazdu określoną w Tabeli opłat. 

2. Klient zobowiązuje się zwrócić pojazd w stanie 

niepogorszonym ponad normalne zużycie 

eksploatacyjne, z kompletnym wyposażeniem i z 

dokumentami. Terminy i godziny przekazania i 

zdania samochodu określone są w Umowie. Wszelkie 

koszty zwrotu pojazdu ponosi Klient.  

3. Klient zobowiązany jest zwrócić Pojazd z pełnym 

bakiem, umyty z zewnątrz oraz posprzątany w 

środku. W przypadku niezastosowania się do 

wskazanego obowiązku Kamperturo ma prawo 

naliczyć opłaty zgodnie z Tabelą opłat. 

4. Klient jest zobowiązany podpisać Protokół odbioru  

i zwrotu Pojazdu, który potwierdza stan techniczny 

Pojazdu w chwili zwrotu. Dodatkowo w dniu zwrotu 

pojazdu sporządzana jest wraz z Klientem 

dokumentacja zdjęciowa i filmowa obrazująca stan 

pojazdu. 

5. W przypadku stwierdzenia, że Pojazd został 

zwrócony z brakującymi elementami wyposażenia 

niewymienionymi w Tabeli opłat, Kamperturo ma 

prawo obciążyć Klienta kosztem zakupu nowych 

elementów wyposażenia. 

6. W razie opóźnienia Klienta w zwrocie pojazdu 

przekraczającego 2 dni, oprócz obowiązku zapłaty 

opłaty wynikającej z Tabeli opłat oraz uprawnień 

Kamperturo wynikających z Umowy i Regulaminu, 

Kamperturo lub uprawniona osoba trzecia złoży we 

właściwej jednostce Policji zawiadomienie o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

7. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie 

wskazanym w umowie lub w przypadku wygaśnięcia 

Umowy lub powstania istotnej szkody w pojeździe 

Kamperturo uprawniony jest do unieruchomienia 

pojazdu i jego otwarcia oraz odholowania pojazdu 

do siedziby Kamperturo, niezależnie od miejsca gdzie 

się samochód znajduje. Uprawnienie to obejmuje 

również prawo do wejścia na teren, na którym 

znajduje się Pojazd bez dodatkowej zgody Klienta, w 

tym posesję należącą do Klienta lub jakiejkolwiek 

osoby trzeciej, na koszt i ryzyko Klienta. 

8. W przypadku określonym w ust. 7 Kamperturo ma 

prawo posłużyć się przy odbiorze pojazdu osobami 

trzecimi, w szczególności podmiotami 

zewnętrznymi. 

 

 

 § 10. Ubezpieczenie Pojazdu i odpowiedzialność za 

szkody 

1. Pojazd jest ubezpieczony na podstawie polisy 

ubezpieczenia określonej w Umowie. Kopia polisy 

oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stanowią 

załączniki do Umowy. Na prośbę Klienta Kamperturo 

może udostępnić kopię polisy i Ogólnych Warunków 

Umowy przed złożeniem rezerwacji. 

2. Klient przyjmuje do wiadomości, że zakres 

ubezpieczenia pojazdu wynika z polisy oraz Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 

i nie obejmuje szkód wynikających z tych 

dokumentów. 

3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje w szczególności 

szkód powstałych na terenie Gruzji, Państw 

położonych poza Europą, a w przypadku Rosji oraz 

Turcji – terytoriach tych Państw położonych poza 

Europą.  

4. W sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie wypłaci 

Kamperturo odszkodowania z powodu nie objęcia 

danej szkody ubezpieczeniem zgodnie z polisą i 

Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Klient ponosi 

wobec Kamperturo odpowiedzialność na zasadach 

określonych w Regulaminie. 



5. Klient, w zakresie niepokrytym przez ubezpieczyciela 

z polisy OC lub AC pojazdu, ponosi każdorazowo 

odpowiedzialność za przestój samochodu w 

wysokości 500,00 zł za każdy dzień przestoju w 

przypadku powstania szkody komunikacyjnej w 

pojeździe i wszelkich innych szkód, zniszczenia lub 

utraty pojazdu bądź kradzieży pojazdu w przypadku, 

w którym Klient ponosi odpowiedzialność za 

zdarzenie. 

6. Niezależnie od odpowiedzialności, o której mowa w 

ust. 1 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za 

szkody (w tym utracone korzyści) powstałe w 

pojeździe lub szkody wyrządzone osobom trzecim 

podczas użytkowania pojazdu przez Klienta lub 

osobę której powierzył pojazd, które nie zostały 

objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni 

pokrywa ubezpieczyciel z polisy OC lub AC na 

zasadach przewidzianych niniejszymi warunkami (w 

szczególności których przyczyną było prowadzenie 

pojazdu przez nieuprawnione osoby lub 

użytkowanie w zabronionym celu, lub/ i załadunek 

lub niewłaściwa obsługa pojazdu, z winy umyślnej 

Klienta oraz spowodowane jego niedbalstwem lub 

lekkomyślnością, prowadzenie pojazdu po spożyciu 

alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz 

użycia samochodu niezgodnie z przeznaczeniem np. 

udział w zawodach sportowych, przewożenia 

towarów niezgodne z prawem). 

7. Klient ponosi również pełną odpowiedzialność za 

usterki mechaniczne pojazdu powstałe z jego winy i 

niepodlegające naprawie gwarancyjnej, w 

szczególności spowodowane zatankowaniem 

niewłaściwego paliwa.  

8. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez 

ubezpieczyciela z winy Klienta z powodu braku 

złożenia przez kierującego pojazdem pisemnego 

oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i 

przyczyn powstania szkody lub/i nie przedłożenia 

jakichkolwiek dokumentów wymaganych przez 

ubezpieczyciela, Klient zobowiązany jest do zapłaty 

pełnych kosztów naprawy powstałej szkody. 

 

§ 11. Zachowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia 

szkodowego 

1. Wszelkie zdarzenia mogące skutkować powstaniem 

po stronie ubezpieczyciela obowiązkiem wypłaty 

odszkodowania, w szczególności szkody 

komunikacyjne, włamania, kradzież pojazdu, 

uszkodzenia pojazdu, sprzętu, w tym również w 

wyniku aktów wandalizmu, Klient zobowiązany jest 

niezwłocznie zgłosić Kamperturo, a także 

przedstawić szczegółowy raport pisemny oraz szkic 

zdarzenia najpóźniej do czasu zwrotu pojazdu.   

2. Klient jest zobowiązany niezwłocznie wezwać 

odpowiednie służby (w szczególności Policję) do 

każdego wypadku drogowego albo kolizji drogowej 

powstałych w związku z korzystaniem z pojazdu oraz 

poinformować niezwłocznie odpowiednie władze (w 

szczególności Policję) o pożarze, kradzieży lub o 

innych uszkodzeniach, niezależnie od tego z jakich 

przyczyn lub z czyjej winy doszło do danego 

zdarzenia. 

3. Klient zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie 

środki przewidziane przepisami prawa o ruchu 

drogowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu w miejscu wypadku. 

4. W razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w  

ust. 1 i ust. 2, którego sprawcą jest osoba trzecia i 

której dane można ustalić, Klient zobowiązany jest 

uzyskać oświadczenie sprawcy i oświadczenie Policji, 

potwierdzające winę sprawcy oraz zawierające 

wszelkie inne dane wymagane przez 

ubezpieczyciela, w którym ubezpieczony jest pojazd, 

na mocy umowy ubezpieczenia, w tym: jego imię i 

nazwisko, numer rejestracyjny i markę jego pojazdu, 

numer jego polisy ubezpieczeniowej i nazwę zakładu 

ubezpieczeń, który wystawił taką polisę. Jeżeli 

sprawca jest nieznany, Klient zobowiązany jest 

zgodnie z ust. 2 niezwłocznie zawiadomić właściwą 

jednostkę Policji. 

5. Klient zobowiązany jest natychmiast poinformować 

Kamperturo, jeżeli pojazd nie nadaje się do jazdy, 

kontynuowania jazdy lub uległ jakiemukolwiek 

uszkodzeniu. 

6. W przypadku określonych w niniejszym paragrafie, 

Klient zobowiązany jest postępować zgodnie z 

zaleceniami Kamperturo, ubezpieczyciela lub 

właściwych służb. 

7. W przypadku nie przestrzegania przez Klienta 

postanowień Umowy, niniejszego Regulaminu, 

Polisy, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia poleceń 

odpowiednich służb lub Kamperturo, Klient ponosi 

pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty 

Kamperturo powstałe z tego tytułu, w szczególności 

gdy w wyniku ich nie przestrzegania ubezpieczyciel 

odmawia wypłata odszkodowania lub zmniejsza 

wypłacane odszkodowanie. 



8. W razie powstania szkody lub zagrożenia szkodą 

Klient zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych 

mu i współmiernych środków w celu zmniejszenia 

szkody oraz w celu zabezpieczenia zagrożonego 

pojazdu przed dalszą szkodą. 

 

§ 12. Wyłączenie odpowiedzialności Kamperturo 

1. Kamperturo nie ponosi odpowiedzialności za 

naruszenie przez Klienta lub kierowcę przepisów o 

ruchu drogowym oraz wszelkie opłaty, płatności, 

mandaty, kary, które powstały w związku z 

użytkowaniem pojazdu przez Klienta. W 

przypadkach, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym Kamperturo przekaże dane osoby, 

której powierzył pojazd właściwemu organowi tego 

żądającemu, zaś Klient zobowiązany jest do pokrycia 

powyższych kar i opłat. 

2. Kamperturo nie ponosi odpowiedzialności wobec 

Klienta, Kierowcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za 

jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie rzeczy 

pozostawionych, przechowywanych lub 

przewożonych w lub na Pojeździe, chyba że taka 

utrata lub uszkodzenie było spowodowane winą 

umyślną Kamperturo. 

3. Kamperturo nie ponosi odpowiedzialności wobec 

Klienta, Kierowców lub jakichkolwiek osób  trzecich 

za utracone korzyści lub poniesioną szkodę, gdy: 

1) nie doszło do naruszenia obowiązku zachowania 

należytej staranności wobec Klienta, kierowcy 

lub jakiegokolwiek innego kierowcy Pojazdu 

przez Kamperturo, 

2) utracone korzyści lub doznana szkoda nie były 

możliwym do przewidzenia skutkiem naruszenia 

obowiązku zachowania należytej staranności, 

3) zwiększenie się utraconych korzyści lub szkody 

było skutkiem naruszenia przez Klienta 

postanowień Umowy lub Regulaminu. 

 

§ 13. Ochrona i Przetwarzanie danych osobowych 

1. Kamperturo jest administratorem danych 

osobowych: 

1) Klienta będącego osobą fizyczną, 

2) Kierowców, 

3) osób reprezentujących Klienta, w przypadku, gdy 

Klient jest osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, ale której ustawa przyznaje zdolność 

prawną. 

2. Kamperturo oświadcza, że przetwarza Dane 

Osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej: RODO) i w następujących celach: 

1) w przypadku Danych Osobowych Klienta i 

Kierowców będących osobami fizycznymi: 

a. realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b RODO, 

b. związanych z realizacją obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, w tym 

obowiązków rozrachunkowych i 

podatkowych i, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO, 

c. wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów Kamperturo, tj. w celach 

związanych z realizacją Umowy, w tym w 

szczególności w celach weryfikacji 

wiarygodności, zapewnienia bezpieczeństwa 

osób i mienia, rozstrzygania sporów, 

dochodzenia roszczeń i rozpatrywania 

reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, 

d. marketingowo – handlowych, na podstawie 

dobrowolnej zgody Klienta, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

e. w celu zabezpieczenia mienia będącego 

własnością Wynajmującego, w szczególności 

celem lokalizacji pojazdu w razie jego utraty, 

przywłaszczenia lub kradzieży oraz 

weryfikacji prawidłowej realizacji Umowy 

przez Najemcę, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 

f RODO 

2) w przypadku Danych Osobowych osób 

reprezentujących Klienta, w postaci imienia i 

nazwiska, pełnionej funkcji lub stanowiska, 

służbowego numeru telefonu, służbowego 

adresu poczty elektronicznej, w celach 

wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów Kamperturo, tj. w celu realizacji 

umowy i weryfikacji osób upoważnionych do 

zawarcia umowy w imieniu Klienta, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Kamperturo oświadcza, że Dane Osobowe mogą być 

przekazane podmiotom, z którymi współpracuje w 

ramach prowadzonej przez siebie działalności 



gospodarczej w sytuacjach, gdy podczas okresu 

użytkowania pojazdu Klient lub kierowca podał 

nieprawdziwe dane lub gdy pojazd nie został 

zwrócony w czasie określonym w Umowie, jak 

również w przypadku roszczeń w stosunku do 

Klienta, co do których zostaną podjęte działania 

prawne. Ponadto dane osobowe mogą zostać 

udostępnione władzom, organom, w tym sądom 

uprawnionym do prowadzenie spraw cywilnych oraz 

karnych w sytuacji. Ta procedura jest 

przeprowadzana m.in. w przypadku podania 

fałszywych informacji przy zawieraniu najmu, 

posługiwania się fałszywymi lub kradzionymi 

dowodami tożsamości, braku zwrotu pojazdu, nie 

zgłoszenia uszkodzeń pojazdu; złamania przepisów 

ruchu drogowego i w innych przypadkach 

wskazanych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa. Kamperturo ma także prawo 

przekazać dane osobowe podmiotom trzecim w celu 

weryfikacji wiarygodności Klienta przed zawarciem 

Umowy.  

4. Kamperturo oświadcza, że Dane Osobowe nie będą 

przekazywane do organizacji międzynarodowych. 

5. Kamperturo w pojeździe oddanym do używania 

Klientowi zainstalował nadajnik GPS, za pomocą 

którego prowadzi monitoring GPS (System 

nawigacji/lokalizacji satelitarnej), umożliwiający 

zabezpieczenie mienia będącego własnością 

Kamperturo, w szczególności celem lokalizacji 

pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub 

kradzieży oraz weryfikacji prawidłowej realizacji 

Umowy przez Klienta, na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Monitoring GPS będzie 

obejmował położenie pojazdu, jego prędkość i fakt 

włączenia lub wyłączenia silnika. Monitoring będzie 

prowadzony w systemie ciągłym w trakcie trwania 

umowy. Kamperturo jest uprawniony do ustalenia 

lokalizacji pojazdu za pomocą nadajnika 

zainstalowanego w pojeździe, zaś Klient zawierając 

umowę najmu wyraża na powyższe zgodę.  

6. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 6 

lat od dnia zakończenia Umowy 

7. Po upływie okresu wskazanych w ust. 6 powyżej, 

Dane Osobowe zostaną przez Kamperturo usunięte.  

8. Kamperturo oświadcza, że Klientowi będącemu 

osobą fizyczną, Kierowcom oraz osobom 

reprezentującym Klienta przysługuje prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 

ich sprostowania lub uzupełnienia, 

2) żądania usunięcia swoich danych osobowych, o 

ile dane te nie są już niezbędne do realizacji 

celów wskazanych w ust. 2 powyżej, 

3) żądania ograniczenia przez Kamperturo 

przetwarzania Danych Osobowych, 

4) do przeniesienia swoich Danych Osobowych w 

powszechnie używanym formacie pozwalającym 

np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci 

komputera, o ile przetwarzanie odbywa się w 

sposób zautomatyzowany na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania przez Kamperturo Danych 

Osobowych oraz 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, w razie uznania że 

przetwarzanie przez TRANS – RACH Danych 

Osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Klient przyjmuje do wiadomości, iż przekazuje Dane 

Osobowe całkowicie dobrowolnie, ale ich 

nieudostępnienie uniemożliwiać będzie realizację 

Umowy. 

 

§ 14. Postanowienia końcowe 

1. Prawem właściwym mającym zastosowanie do 

Umowy jest prawo polskie. 

2. Wszelkie spory powstała na tle realizacji Umowy 

będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo i 

rzeczowo sądy polskie. 

3. Wszelkie zawiadomienia wynikające z Regulaminu 

lub Umowy lub z nimi związane, z zastrzeżeniem 

sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszym 

Regulaminie, będą dokonywane w formie pisemnej. 

4. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub 

obowiązków wynikających z Umowy na osobę 

trzecią bez zgody Kamperturo wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym 

Regulaminie oraz w Umowie zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Składając podpis pod niniejszym regulaminem Klient 

oraz Kierowca oświadcza, że zapoznał się i 

zaakceptował warunki wynikające z niniejszego 

regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.                              



  

 

___________________________________ 

(data i podpis Klienta) 

 

 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

(daty i podpisy Kierowców) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do REGULAMINU NAJMU POJAZDÓW  

CAMPINGOWYCH 

 

TABELA OPŁAT 

 

I. Cennik wynajmu 

 

 Sezon 

niski 

Sezon 

średni 

Sezon 

wysoki 

Okres 3.01-31.03 

4.10-21.12 

1.04-29.04 

4.05-31.05 

13.09-3.10 

30.04-3.05 

1.06-12.09 

22.12-2.01 

Minimalny 

czas 

wynajmu 

3 dni 5 dni 7 dni 

Cena za 

dzień 

420,00 zł 

netto 

480,00 zł 

netto 

580,00 zł 

netto 

 

Podane w tabeli ceny obowiązują przy wynajmie na co 

najmniej 7 dni. Przy krótszych okresach wynajmu 

prosimy o kontakt w celu otrzymania oferty cenowej. 

 

Do powyższych cen należy doliczyć jednorazową opłatę 

serwisową w wysokości 300,00 zł netto, w której 

zawiera się: 

 Wydanie oraz odbiór kampera 

 Szkolenie z obsługi kampera i urządzeń 

pokładowych 

 Napełnienie zbiornika wody czystej do 1/2 

pojemności 

 Przekazanie kampera z opróżnionym pojemnik 

wody szarej 

 Przekazanie kampera z opróżnionym i zalanym 

chemią pojemnikiem WC 

 Pełen zbiornik płynu do spryskiwaczy 

 Pełne zbiorniki płynów eksploatacyjnych 

 Pełna butla z gazem PROPAN wraz z jej 

podłączeniem 

 stolik i krzesła turystyczne 

 Dezynfekcja, ozonowanie z lampami UV 

kampera po wynajmie i przed wynajmem 

 Pomoc w ułożeniu trasy oraz znalezieniu 

campingów 

 Pełen bak paliwa 

 Kostki chemiczne do WC na 14 dni 

 Papier toaletowy do WC 4 rolki 

 składany kosz na śmieci 

 

II. Opłaty za anulowanie rezerwacji 

 

Moment 

anulowa

nia 

Więcej niż 

90 dni 

przed 

rozpoczęci

em najmu 

Pomiędzy 

90 a 30 dni 

przed 

rozpoczęcie

m najmu 

Mniej niż 

30 dni 

przed 

rozpoczęcie

m najmu 

Opłata Brak opłaty 100% 

opłaty 

rezerwacyjn

ej, o której 

mowa w § 

3 ust. 3 

Regulaminu 

50% 

całkowitej 

ceny najmu 

wskazanej 

w 

potwierdze

niu 

rezerwacji, 

o którym 

mowa w  

§ 3 ust. 2 

Regulamin

u 

 

Kamperturo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

naliczenia opłaty za anulowanie rezerwacji. 

 

 

III. Opłaty za pakiety dodatkowe 

 

 Pakiet 

kuchenny 

Pakiet 

Baby on 

board 

Pakiet 

wypoczynko

wy 

Skład 

pakietu 

- płyn do 

mycia 

naczyń 

- składana 

suszarka 

- silikonowa 

- gąbka do 

naczyń 

- ręczniki 

papierowe 

XXL x2 

- worki na 

śmieci 

- solniczka+ 

pieprzniczka 

- komplet 

naczyń 

jednorazow

ych 

- 

wanienka 

turystyczn

a   

- zestaw 

sztućców 

dziecięcyc

h 

- zestaw 

miseczek i 

talerzy 

dziecięcyc

h 

- 

podgrzew

acz do 

butelek 

- 2 x leżak 

- podłoże 

gumowe 

- grill 

gazowy 



- blender 

kielichowy  

- Saturator 

do wody 

- ścierki 

kuchenne 

Cena za 

każde 

rozpoczę

te  

7 dni 

100,00 zł 

netto 

150,00 zł 

netto 

200,00 zł 

netto 

 

IV. Opłaty za wyposażenie dodatkowe 

 

Element 

wyposażenia 

Cena za każde rozpoczęte 7 dni 

dodatkowa butla 
gazowa  

50,00 zł netto 

dodatkowy płyn 
do toalety 
chemicznej 

50,00 zł netto 

grill węglowy 50,00 zł netto 

grill gazowy 100,00 zł netto 

pościel dla 1 
osoby  

30,00 zł netto 

rower 150,00 zł netto  

dodatkowa 
lodówka 

70,00 zł netto 

natrysk 
turystyczny 

50,00 zł netto 

Przenośna 
przetwornica 12V 
na 240 V 

20,00 zł netto 

Mata zewnętrzna 
4,5×2,5 m 
Issabela 

100,00 zł netto 

saturator do 
wody z nabitym 
nabojem  

40,00 zł netto 

 

V. Opłaty dodatkowe i kary 

 

Podstawa naliczenia Wysokość 

Zwrot Pojazdu 

nieumytego z zewnątrz 

80,00 zł  

Zwrot Pojazdu 

nieposprzątanego 

150,00 zł 

Odbiór Pojazdu w miejscu 

wskazanym przez Klienta 

do 50km od siedziby 

Kamperturo – gratis 

powyżej 50 km od 

siedziby Kamperturo – 

3,00 zł/km 

Złamanie zakazu palenia 

papierosów w Pojeździe 

2 000,00 zł 

Pranie ubrudzonej 

tapicerki (fotele, łóżka, 

materace, pokrowce, itp. 

200,00 zł za każdy 

element 

Zwrot Pojazdu 

niezatankowanego do 

pełna 

Dopłata za każdy 

brakujący litr paliwa w 

wysokości 

odpowiadającej cenie 

hurtowej oleju 

napędowego z dnia 

zwrotu Pojazdu 

opublikowanej przez 

Orlen 

Zagubienie tablic 

rejestracyjnych 

200,00 zł 

Zagubienie kluczyków do 

pojazdu 

700,00 zł 

Zagubienie dowodu 

rejestracyjnego 

200,00 zł 

stwierdzenie w chwili 

zwrotu pojazdu braku: 

apteczki, trójkąta 

ostrzegawcze, gaśnicy 

200,00 zł 

Zagubienie instrukcji 

obsługi Pojazdu 

100,00 zł 

Wyjazd Pojazdem do 

krajów innych niż 

dopuszczalne zgodnie z 

Umową i Regulaminem 

bez pisemnej zgody 

Kamperturo 

5 000,00 zł 

Zwrot Pojazdu po terminie 200,00 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę 

opóźnienia 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem uważnie 

niniejszą Tabelę opłat oraz rozumiem i akceptuję jej 

treść. 

 

 

 

_______________________________________ 

Data i podpis Klienta 


