Wypożyczalnia kamperów Campigo
I.

Definicje
1. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki najmu samochodów
campingowych oraz związane z nim prawa i obowiązki stron. Regulamin stanowi
integralną część umowy najmu, zawieranej każdorazowo przed wydaniem
Najemcy Pojazdu.
2. Wynajmujący – Jacek Kuczyński, adres: ul. Mahoniowa 39, 64-930 Dolaszewo lub
osoby upoważnione do działania w jego imieniu.
3. Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
uprawniona do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań na mocy przepisów
prawa, korzystająca z usług Wynajmującego w zakresie najmu samochodów
campingowych.
4. Pojazd – samochód campingowy, stanowiący przedmiot umowy najmu.
5. Kierowca – osoba fizyczna, która w chwili wydania pojazdu ukończyła 28 rok życia,
posiadająca prawo jazdy kat. B lub dokument równoważny honorowany na
terytorium RP na mocy przepisów prawa lub umów międzynarodowych przez co
najmniej 3 lata, będąca jednocześnie Najemcą lub osobą wskazaną przez Najemcę
w umowie najmu w charakterze kierowcy za zgodą Wynajmującego.

II.

Postanowienia ogólne
1. Wynajmujący przed zawarciem umowy udostępnia Najemcy Regulamin, a
Najemca przed zawarciem umowy najmu zobowiązany jest zapoznać się jego
treścią, co potwierdza następnie w umowie najmu.
2. Najem Pojazdu rozpoczyna się z chwilą wydania Pojazdu Najemcy w dniu
określonym w umowie najmu, po uprzednim podpisaniu przez strony protokołu
zdawczo-odbiorczego. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi załącznik do umowy
najmu.

III.

Wymagania wobec Kierowcy i Najemcy
1. Kierowca w chwili zawierania umowy najmu powinien posiadać przy sobie prawo
jazdy kat. B lub dokument równoważny honorowany na terytorium RP na mocy
przepisów prawa lub umów międzynarodowych. Dokument taki powinien być
ważny w chwili zawierania umowy oraz pozostawać ważny na okres trwania najmu
Pojazdu.

2. Dopuszcza się, by rolę Kierowcy jednego Pojazdu pełniły dwie osoby. W takim
wypadku Najemca w umowie najmu, w wyznaczonym do tego miejscu, wskazuje
dane wszystkich Kierowców.
3. Przed zawarciem umowy najmu Najemca przedkłada Wynajmującemu:
a) w przypadku gdy Najemca jest osobą fizyczną, a zawierana umowa
pozostaje bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Najemcy
– prawo jazdy lub inny dokument upoważniający do prowadzenia Pojazdu
oraz dowód osobisty lub paszport w odniesieniu do Najemcy i każdego
Kierowcy,
b) w przypadku gdy Najemca jest osobą fizyczną, a zawierana umowa
związana jest z prowadzoną przez Najemcę działalnością gospodarczą –
wydruk z CEiDG, prawo jazdy lub inny dokument upoważniający do
prowadzenia Pojazdu oraz dowód osobisty lub paszport w odniesieniu do
Najemcy i każdego Kierowcy,
c) w przypadku gdy Najemca jest podmiotem podlegającym wpisowi do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - wydruk
informacji aktualnych KRS oraz prawo jazdy lub inny dokument
upoważniający do prowadzenia Pojazdu w odniesieniu do każdego
Kierowcy.
4. W zakresie niezbędnym dla realizacji umowy najmu oraz dochodzenia
ewentualnych roszczeń związanych z najmem Pojazdu, Wynajmujący uprawniony
jest do wykonania fotokopii bądź kserokopii dokumentów wymienionych w pkt 3
powyżej.

IV.

Rezerwacja, warunki płatności, zawarcie umowy
1. Rezerwacji Pojazdu można dokonywać drogą telefoniczną lub elektroniczną za
pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie
internetowej https://campi-go.com/.
2. Wynajmujący po otrzymaniu zgłoszenia chęci rezerwacji niezwłocznie informuje
Najemcę drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail o dostępności
wybranego terminu.
3. W celu potwierdzenia rezerwacji Najemca wpłaca Wynajmującemu opłatę
rezerwacyjną w wysokości 50% ceny najmu w terminie 2 dni od dnia otrzymania od
Wynajmującego wiadomości e-mail z danymi koniecznymi do dokonania wpłaty na
konto bankowe Wynajmującego oraz przesyła poprzez pocztę e-mail potwierdzenie

wykonania przelewu. Opłata rezerwacyjna stanowi część ceny najmu, która zostaje
pomniejszona o tę kwotę. Brak wniesienia opłaty rezerwacyjnej w terminie jest
równoznaczny z rezygnacją z rezerwacji.
4. Do wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 powyżej Wynajmujący dołącza
Regulamin oraz umowę najmu.
5. Pozostałą część czynszu za najem Pojazdu oraz opłatę serwisową Najemca
uiszcza przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego najpóźniej na 14 przed
rozpoczęciem najmu Pojazdu. W przypadku rezerwacji Pojazdu dokonanej w
terminie krótszym aniżeli 14 dni przed rozpoczęciem najmu, Najemca wpłaca
Wynajmującemu całość czynszu oraz opłatę serwisową w terminie określonym w
pkt IV ust. 3 Regulaminu powyżej.
6. Płatność realizowaną przelewem bankowym uważa się za dokonaną w dniu
wpływu środków na rachunek Wynajmującego.
7. Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję określoną w pkt VI Regulaminu w dniu
wydania Pojazdu Najemcy.
8. Strony zawierają umowę najmu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
V.

Koszt wynajmu, anulowanie rezerwacji
1. Koszt najmu Pojazdu jest określony w cenniku, dostępnym na stronie internetowej
Wynajmującego: https://campi-go.com/cennik/ i jest zależny od sezonu w jakim ma
miejsce najem Pojazdu.
2. Do kosztu najmu Pojazdu określonej na podstawie cennika należy doliczyć
jednorazową opłatę serwisową w wysokości 250,00 zł oraz kaucję w wysokości
4000,00 zł, zwracaną po zdaniu przez Najemcę Pojazdu na warunkach określonych
w pkt VI Regulaminu.
3. Najemca

ponosi

ponadto

wszelkie

koszty

eksploatacyjne

związane

z

użytkowaniem Pojazdu, takie jak: koszty paliwa, winiety za granicą, opłaty za
autostrady i parkingi, koszty promów i przejazdów przez tunele i mosty oraz koszty
mandatów karnych wynikających z korzystania z Pojazdu w czasie trwania umowy
najmu.
4. W przypadku złożenia przez Najemcę niebędącego konsumentem lub osobą
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą do której stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące ochrony konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy
albo anulowania potwierdzonej rezerwacji Wynajmujący jest uprawniony do:

a) zatrzymania całości opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% ceny najmu,
jeśli odstąpienie od umowy albo anulowanie rezerwacji ma miejsce w
terminie od 45 do 30 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia najmu;
b) zatrzymania całości opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% ceny najmu
oraz naliczenia opłaty w wysokości dodatkowych 20% ceny najmu, jeśli
odstąpienie od umowy albo anulowanie rezerwacji ma miejsce w terminie
od 29 do 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia najmu;
c) zatrzymania całości opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% ceny najmu
oraz naliczenia opłaty w wysokości dodatkowych 50% ceny najmu, jeśli
odstąpienie od umowy albo anulowanie rezerwacji ma miejsce w terminie
od 13 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia najmu;
5. W przypadku złożenia przez Najemcę będącego konsumentem lub osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą do której stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące ochrony konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo
anulowania potwierdzonej rezerwacji, Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia
Najemcy kosztami wynikającymi z powstałej w ten sposób szkody, jeśli anulowanie
rezerwacji lub odstąpienie od umowy nie wynika z winy Wynajmującego. W takim
przypadku Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zatrzymania części albo całości
opłaty rezerwacyjnej w zależności od wysokości poniesionej szkody.
VI.

Kaucja
1. Najemca w dniu wydania Pojazdu wpłaca Wynajmującemu kaucję w wysokości
4000,00 zł na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego w stosunku do
Najemcy, wynikających z najmu Pojazdu, w tym opłat dodatkowych określonych w
cenniku Wynajmującego.
2. Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zdania przez Najemcę Pojazdu.
3. Wynajmującemu przysługuje prawo do potrącenia z kaucji wszelkich kosztów
powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji lub zniszczenia Pojazdu, w tym
opłat dodatkowych określonych w cenniku Wynajmującego.
4. Wynajmującemu przysługuje prawo do dochodzenia od Najemcy kwoty
przewyższającej wysokość kaucji z tytułu odszkodowania za powstałe szkody w
Pojeździe.

VII.

Ubezpieczenie
1. Pojazd posiada ubezpieczenie OC, AC . Najemca otrzymuje kopie Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia, szczegółowo określające zakres ubezpieczenia oraz
procedury postępowania w przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

2. Najemca i Kierowca zobowiązani są zapoznać się z udostępnionymi przez
Wynajmującego Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.
3. W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego lub mogącego powodować
odpowiedzialność ubezpieczyciela, Najemca lub Kierowca zobowiązani są do
postępowania zgodnego z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.
VIII.

Odpowiedzialność
1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie
trwania najmu Pojazdu oraz po ustaniu najmu, jeśli wynikają one bezpośrednio lub
pośrednio z używania Pojazdu przez Najemcę lub Kierowców.
2. Odpowiedzialność Najemcy zostaje ograniczona w zakresie w jakim ubezpieczyciel
pokrył szkodę wyrządzoną wskutek używania Pojazdu przez Najemcę.
3. Najemca ponosi wszelkie koszty związane z używaniem Pojazdu, w tym koszty
autostrad,

parkowania,

mandatów karnych,

postępowań

w

sprawach

o

wykroczenia, karnych, cywilnych i administracyjnych, związanych z używaniem
Pojazdu.
4. Najemca ponosi odpowiedzialność względem Wynajmującego za używanie
Pojazdu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu i umowy najmu.
IX.

Obowiązki Najemcy i Kierowcy
1. Najemca i Kierowca zobowiązani są do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego
przeznaczeniem przy zachowaniu należytej ostrożności.
2. Najemca lub Kierowca przez cały okres trwania najmu zobowiązany jest do
posiadania przy sobie dokumentów pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym oraz
kompletu kluczy z pilotem i powinien uniemożliwić osobom trzecim dostęp do nich.
Pozostawienie dokumentów pojazdu lub kluczy w samochodzie jest zabronione. W
przypadku kradzieży Pojazdu w którym pozostawiono dowód rejestracyjny lub
klucze pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.
3. Najemca i Kierowca zobowiązani są do uzupełniania paliwa w Pojeździe zgodnie z
parametrami Pojazdu oraz zaleceniami przekazanymi przez Wynajmującego.
4. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu w stanie niepogorszonym,
wynikającym z jego normalnej i prawidłowej eksploatacji.
5. Przed pozostawieniem Pojazdu Najemca lub Kierowca zobowiązany jest upewnić
się, że Pojazd został prawidłowo zamknięty na klucz.
6. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli stanu technicznego Pojazdu, w
szczególności do uzupełniania płynów i materiałów eksploatacyjnych na własny

koszt oraz do każdorazowego upewnienia się, że Pojazd spełnia warunki konieczne
do bezpiecznej jazdy.
X.

Przekazanie i zdanie Pojazdu
1. Przed przekazaniem samochodu Najemca jest zobowiązany przejść przeszkolenie
w zakresie obsługi samochodu oraz ma możliwość odbycia jazdy próbnej w
towarzystwie Wynajmującego.
2. Procedura przekazania i zdania Pojazdu jest zakończona podpisaniem protokołu
zdawczo-odbiorczego.
3. Wynajmujący oddaje Najemcy Pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa.
4. Najemca zobowiązany jest zdać Pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku
naruszenia niniejszego postanowienia Wynajmujący obciąża Najemcę kosztami
paliwa oraz opłatą dodatkową zgodnie z cennikiem Wynajmującego.
5. Najemca zobowiązany jest zdać Pojazd w czasie wyznaczonym w umowie najmu.
W przypadku zdania samochodu po upływie czasu określonego w umowie najmu,
Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50 zł za każdą
rozpoczętą godzinę po upływie wyznaczonego czasu na zwrot Pojazdu.
6. Najemca zobowiązany jest informować Wynajmującego o każdym opóźnieniu
skutkującym brakiem zwrotu Pojazdu przekraczającym 6 godzin. Jeżeli Najemca
nie zwróci Pojazdu po upływie 6 godzin od czasu zwrotu wskazanego w umowie
najmu i nie poinformuje o zaistniałym opóźnieniu Wynajmującego, Wynajmujący
powiadomi uprawniony jest do powiadomienia odpowiednich służb i organów o
kradzieży Pojazdu. Wszelkie poniesione koszty stąd wynikające obciążają
Najemcę.
7. Jeżeli Najemca zwróci Pojazd w terminie wcześniejszym niż wskazanym w umowie
najmu, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu części ceny z tego tytułu.

XI.

Postępowanie w przypadku awarii i zdarzeń drogowych
1.

W przypadku awarii Pojazdu lub zdarzenia drogowego z udziałem Pojazdu,
Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Wynajmującego.

2.

W przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego, w szczególności takiego jak
wypadek albo kolizja drogowa, za które winy nie ponosi Najemca, Najemca
zobowiązany jest ponadto do powiadomienia Policji i uzyskania danych osobowych
świadków zdarzenia umożliwiających kontakt z nimi. Naruszenie niniejszego
postanowienia Regulaminu skutkujące odmową likwidacji szkody lub wypłaty

odszkodowania od sprawcy zdarzenia drogowego obciąża Najemcę, który
zobowiązany jest wówczas do pokrycia szkody na koszt własny.
3.

Jeśli dostrzeżona awaria lub usterka Pojazdu nie uniemożliwia dalszego,
bezpiecznego korzystania z Pojazdu lub nie wpływa na pogorszenie stanu
technicznego Pojazdu, Najemca za zgodą Wynajmującego może kontynuować
korzystanie z Pojazdu po odpowiednim zabezpieczeniu awarii lub usterki.

4.

W sytuacji, gdy awaria lub usterka Pojazdu powstała z winy Wynajmującego,
Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Najemcę na
usunięcie awarii pod warunkiem dostarczenia pełnej dokumentacji związanej z
usunięciem awarii lub usterki oraz wymienionych części. Jeśli powstała z winy
Wynajmującego awaria lub usterka uniemożliwia prawidłowe lub bezpieczne
używanie Pojazdu, Wynajmujący zobowiązany jest do obniżenia ceny za czas, w
którym Pojazd nie był zdatny do używania.

XII.

Ograniczenia w zakresie używania Pojazdu przez Najemcę.
1.

Pojazd nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż
rekreacyjno – turystyczne, a w szczególności nie może brać udziału w zlotach i
innych wydarzeniach samochodowych, testach samochodów, nie może być także
wykorzystywany do transportu materiałów niebezpiecznych oraz do działań
sprzecznych w powszechnie obowiązującym prawem.

2.

Zabrania się oddawania Pojazdu w dalszy podnajem.

3.

Zabrania się prowadzenia Pojazdu przez osobę inną niż Kierowca. Wszelkie
wynikające stąd szkody w pełni obciążają Najemcę.

4.

Zabrania się prowadzenia Pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych używek.

5.

Zabrania się przekraczania Pojazdem prędkości 80 km/ godz. oraz otwierania okien
bocznych w części mieszkalnej w trakcie jazdy.

6.

Zabrania się przewożenia w Pojeździe zwierząt bez uprzedniej zgody
Wynajmującego.

7.

Zabrania się palenia tytoniu, świec oraz kadzideł w Pojeździe. W przypadku
złamania zakazu palenia w Pojeździe, Wynajmującemu przysługuje prawo do
naliczenia opłaty dodatkowej zgodnie z cennikiem Wynajmującego.

8.

Dozwolone jest poruszanie się Pojazdem po terenie Unii Europejskiej oraz
Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Zabronione jest poruszanie się Pojazdem
poza teren Unii Europejskiej, w szczególności do Państw takich jak: Białoruś, Rosja,
Ukraina.

9.

Zabrania się poruszania Pojazdem po terenach państw, w których w okresie trwania
najmu trwają działania wojenne, zamieszki lub które dotknięte są klęskami
żywiołowymi mogącymi wpłynąć na bezpieczne i bezawaryjne korzystanie z
Pojazdu (takimi jak np. powodzie, huragany).

XIII.

Przetwarzanie danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych Najemcy i Kierowcy jest Jacek Kuczyński,
adres: ul. Mahoniowa 39, 64-930 Dolaszewo adres poczty elektronicznej:
biuro@polster.pl. Administrator dba, aby przekazywane dane osobowe były
bezpieczne

i

przetwarzane

wyłącznie

zgodnie

z

prawem.

Kontakt

z

administratorem możliwy jest: listownie na adres z dopiskiem „Dane osobowe” a
także za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@polster.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wykonania umowy oraz do podjęcia
działań przed jej zawarciem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub w celach
wynikających

z

prawnie

uzasadnionych

interesów

realizowanych

przez

administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy zapewniające wsparcie IT dla
administratora, współpracownicy administratora, organy publiczne oraz inne
podmioty związane z wykonaniem umowy. Nie przekazujemy danych osobowych
poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny, tj. związany z
wykonaniem

umowy i

nie

dłuższy od

okresów zgodnych

z aktualnie

obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania
danych osobowych. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy administrator
przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z nią
związanych.
5. Najemcy oraz Kierowcy przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f)

prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
6. Podanie przez Najemcę lub Kierowcę danych jest dobrowolne, choć niezbędne do
zawarcia umowy najmu Pojazdu.
7. Dane nie służą do profilowania Najemcy lub Kierowcy, ani do podejmowania
zautomatyzowanych działań.

