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WYPOŻYCZALNIA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH
LAKFARB Waldemar Kopacki
59-700 Bolesławiec ul. Wróblewskiego 7D
tel.515 08 09 09

REGULAMIN

Do umowy najmu ………………………………z dnia…………………………………
Poniższy regulamin obowiązuje od dnia (z chwilą) zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem
pojazdu określonego w umowie pomiędzy najemcą (klientem-użytkownikiem), a wynajmującym Lakfarb
Waldemar Kopacki ul. Wróblewskiego 7d 59-700 Bolesławiec.
Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy najmu pojazdu.

Postanowienia wstępne
1. Najemca w związku z zawartą umową, może korzystać z przedmiotu najmu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zasadami eksploatacji, dobrej wiary i dbałością o przedmiot najmu, Wynajem
rozpoczyna się z chwilą podpisania umowy, protokołu zdawczo odbiorczego oraz przeszkolenia
z obsługi, dokonania wszelkich opłat i przekazania pojazdu najemcy. Najemca jest osobą
odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą (w tym przepisów ruchu
drogowego). Od tego momentu odpowiedzialność i ryzyko utraty, uszkodzenia, zniszczenia pojazdu,
zaniedbania w trakcie najmu oraz postępowanie niezgodne z niniejszym regulaminem przechodzi
na Najemcę. Przed przystąpieniem do korzystania z pojazdu należy bezwzględnie zapoznać
się z dostępnym w pojeździe wyposażeniem i w razie wątpliwości zapytać wynajmującego o zasady
korzystania z pojazdu.
2. Kierować pojazdem może jedynie Najemca lub wskazana osoba powyżej 26 roku życia i posiadająca
ważne prawo jazdy kat. B min. 3 lata, co zostanie poświadczone w Umowie Najmu. Poruszać się
jedynie po drogach publicznych na obszarze wskazanych krajów UE. Podróż pojazdem poza kraje UE
wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy Lakfarb Waldemar Kopacki, w razie braku takiej zgody
Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w pojeździe.
3. Korzystający z pojazdu (najemca) powinien poruszać się po drogach dostosowanych
do przemieszczania się pojazdami mechanicznymi, z uwzględnieniem rozmiarów i wagi pojazdu (drogi
twarde). Należy zwracać szczególną uwagę podczas poruszania się pojazdem po drogach miejskich
lub o dużym natężeniu ruchu z uwagi na szerokość pojazdu 2,35m, a 2,70m wraz z lusterkami
oraz wysokość 3,20m.
4. Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania pojazdu tylko i wyłącznie w celach rekreacyjnych
i turystycznych, pojazd nie może być wykorzystywany do transportu rzeczy, nie może brać udziału
w imprezach samochodowych, testach samochodów, innych nie związanych z wypoczynkiem.
5. Podczas jazdy pojazdu wszystkie osoby bezwzględnie muszą znajdować się na miejscach
wyposażonych w pasy bezpieczeństwa. Przewożąc bagaże w pojeździe kempingowym Najemca
zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i ocieraniem o elementy
i wyposażenia pojazdu. Zabrania się przewożenia ładunków łatwopalnych, trujących i niebezpiecznych.
6. Wszystkie szafki i drzwi muszą być zamknięte i zabezpieczone podczas jazdy, (dotyczy to również
drzwi od kabiny prysznicowej - „złamane do środka”), wszelkie przedmioty zabezpieczone przed
przemieszczaniem się oraz zamknięty zawór gazowy.
7. Zabrania się przekraczania prędkości powyżej 110 km/h. Nie zastosowanie się do zakazu skutkować
będzie opłatą w wysokości 1000 zł, która zostanie pobrana z kaucji.

8. Należy korzystać jedynie z sieciowych stacji benzynowych (np. Shell, Orlen, BP itp.) i tankować paliwo olej napędowy, AdBlue zgodne z silnikiem Diesel w jaki wyposażony jest pojazd. Należy zachować
dokumenty (faktury, paragony) potwierdzające tankowanie na wskazanych przez wynajmującego
stacjach paliw na wypadek problemów z paliwem.
9. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów pojazdu wraz z dowodem
rejestracyjnym i kompletem kluczy z pilotem, przez cały czas trwania umowy i powinien stosować
zasady najwyższej rzetelności w ich zabezpieczeniu przed kradzieżą lub zagubieniem. Pozostawienie
ww. dokumentów w samochodzie jest surowo zabronione, gdyż jednoczesna kradzież samochodu
z dokumentami tego samochodu przekreślają możliwość uzyskania odszkodowania
od ubezpieczyciela. W przypadku kradzieży wynajętego samochodu wraz z dokumentami i/lub kluczami
Najemca pokrywa koszty utraty samochodu w całości.
10.Najemca ponosi koszty związane z bieżącą eksploatacją przedmiotu najmu (np. uzupełnianie paliwa,
AdBlue, płynu do spryskiwaczy itp.) winiet za granicą i opłat za autostrady i parkingi, koszty promów
i przejazdów przez tunele i mosty, koszty mandatów i kar oraz koszty drobnych napraw związanych
z normalnym ryzykiem eksploatacyjnym (np. naprawa ogumienia itp.)
11.Użytkownik jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, że spełnia on wszystkie
warunki konieczne do bezpiecznej jazdy (np. kontrola ogumienia i ciśnienia, poziom oleju w silniku,
poziom płynu hamulcowego etc.) Zabrania się pozostawiania pojazdu bez opieki oraz poza miejscami
specjalnie do tego przeznaczonymi jak kampingi, parkingi strzeżone, parkingi dla kamperów, miejsca
monitorowane. Niedozwolone jest pozostawienie pojazdu bez nadzoru w miejscach potencjalnych
zagrożonych kradzieżą lub dewastacją.
12.Najemca zwraca przedmiot najmu po upływie okresu na jaki została zawarta umowa, w stanie
niepogorszonym z uwzględnieniem zwykłego zużycia związanego z prawidłową eksploatacją.
13.Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, oraz oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego
używania osobom trzecim, jak również wszystkie zmiany i ulepszenia pojazdu.

Wynajem samochodu kempingowego – zasady.
14.Rezerwacja wstępna jest możliwa telefonicznie, drogą elektroniczną lub w naszej siedzibie.
Po sprawdzeniu dostępności danego pojazdu, wysyłamy najemcy potwierdzenie rezerwacji wstępnej
drogą elektroniczną wraz w wzorem umowy i regulaminem.
15.Najemca, po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji wstępnej w ciągu 48 godzin zobowiązany jest do
wpłaty opłaty rezerwacyjnej/zaliczki/zadatku w wysokości 25% całkowitej kwoty wynajmu, pod rygorem
wygaśnięcia rezerwacji, nie mniej jednak niż 1000 zł.
16.Opłata rezerwacyjna/zaliczka/zadatek nie jest zwracany w przypadku rezygnacji z najmu; stanowi ona
ryczałtową rekompensatę Wynajmującego z tytułu utraconych przychodów wskutek wycofania pojazdu
kempingowego z obrotu i możliwości zarezerwowania go przez innych Klientów. Wpłata może być
zaliczona na poczet rezerwacji w innym terminie tego samego sezonu (roku), do uzgodnienia.
17.Pojazd kempingowy wynajmuje się w sezonie wysokim na minimum 7 dni, w cyklach tygodniowych
(7,14 dni) itd. Po za sezonem minimalny okres to 3 doby. Inny czas wynajmu jest możliwy
do uzgodnienia z wynajmującym, w miarę wolnych terminów.
18.Pozostałą pełna należność z tytułu rezerwacji, opłat i kaucja w całości 6000zł, musi wpłynąć na konto
bankowe najpóźniej do dnia wydania pojazdu, lub wpłata gotówką / kartą w kasie firmy w dniu wydania
pojazdu.
19.W dniu wydania Najemca musi okazać ważne Prawo Jazdy oraz inny dokument tożsamości - Dowód
Osobisty / Paszport.
20.Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych kosztów szkody spowodowanych przez Najemcę.
21.Kaucja jest zwracana w terminie do 7 dni od zdania pojazdu i wyposażenia, a w przypadku szkody
po zakończeniu jej likwidacji.

Przekazanie oraz zwrot samochodu
22.Samochód wydawany jest Najemcy wraz z kompletem dokumentów: dowód rejestracyjny, polisa OC,
AC, Assistance oraz jednym zestawem kluczyków. Samochód wydawany jest Najemcy czysty wewnątrz
i na zewnątrz, z pełnym zbiornikiem paliwa, oraz AdBlue pełnym zbiornikiem płynu do spryskiwaczy,
pełna butlą gazową, zbiornikiem czystej wody, opróżnioną i czystą toaletą, opróżnionym zbiornikiem
brudnej wody, wyposażony w bezzwrotny zestaw środków sanitarnych.
23.Do wynajmu doliczana jest opłata serwisowa płatna jednorazowo wg.cennika (400zł) i obejmuje:
• -przeszkolenie z zakresu obsługi pojazdu
• -pełna butla z gazem propan 8kg /10 kg
• -sprawdzenie i uzupełnienie płynów eksploatacyjnych pojazdu,
• -specjalistyczny płyn do toalety,
• -specjalistyczny papier do toalety,
• -pełny zbiornik wody (na życzenie),
• -mycie pojazdu na zewnątrz
• -sprzątanie pojazdu wewnątrz.
• -parkowanie pojazdu najemcy na okres najmu.
24.Samochód wydawany jest Najemcy od godziny 16:00. Zwrot samochodu przez Najemcę następuje
do godziny 10:00. Chyba, że strony umówią się inaczej.
25.W przypadku opóźnienia w wydaniu pojazdu z winy Wynajmującego, Wynajmujący zobowiązany jest
do wypłaty Najemcy zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 100 zł za każde 24 godziny
opóźnienia, nie więcej jednak jak max. 500 zł. Odszkodowanie nie przysługuje, gdy Wynajmujący
zapewni pojazd zastępczy.
26.Jeżeli zwrot pojazdu nastąpi w terminie wcześniejszym niż to ustalono w umowie, kwota
za niewykorzystany okres wynajmu nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.
27.Przedłużenie okresu wynajmu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody
Wynajmującego (email, SMS).
28.Za samowolne przedłużenie umowy NAJEMCA ponosi koszty w wysokości 100zł za każdą rozpoczętą
godzinę spóźnienia. Jeżeli NAJEMCA nie zwróci pojazdu do 5 godzin po terminie wskazanym
w umowie wynajmu i nie skontaktuje się z WYNAJMUJĄCYM, ten poinformuje organa ścigania
o podejrzeniu kradzieży, co spowoduje całkowitą utratę kaucji i dalsze ew. konsekwencje finansowe
lub prawne.
29.Pojazd powinien zostać zwrócony wynajmującemu z pełnym zbiornikiem paliwa i AdBlue, opróżnioną
i czystą toaletą, opróżnionym zbiornikiem szarej (brudnej) wody, opóźnionymi odpadami, wstępnie
przetartymi blatami i podłogą. Szczegółowe sprzątanie zostaw nam! Za niespełnienie tych warunków
zostanie pobrana opłata wg cennika, który stanowi integralną część umowy.

Naprawy, procedura w przypadku awarii/wypadku
30.Najemca przyjmuje pełną nieograniczoną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone
w przedmiocie najmu w tym za szkody nie znajdujące pokrycia przez zakład ubezpieczeniowy oraz
za szkody obejmujące utracone korzyści wynajmującego za każdy dzień wyłączenia samochodu
z eksploatacji.
31.Szkody komunikacyjne w przedmiocie najmu do kwoty 4.000,- złotych, za które Najemca ponosi
odpowiedzialność, będą pokrywane z kaucji wpłaconej przez Najemcę.
32.Najemca winien natychmiast poinformować odpowiednie służby porządku ruchu drogowego (Policję)
i wynajmującego o wypadku, stłuczce, pożarze, kradzieży, włamaniu lub innych uszkodzeniach
w pojeździe. W przypadku kolizji drogowej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń niezwłocznie
zawiadomić stosowne organy odpowiedzialne za przestrzeganie porządku i prawa, podjąć działania
zmierzające do „likwidacji” szkody oraz zawiadomić wynajmującego o zaistniałej sytuacji. W przypadku
niedostarczenia protokołu ze zdarzenia sporządzonego przez stosowne służby, wszelkie ryzyko
związane z niemożnością likwidacji powstałej szkody przez zakład ubezpieczenia obciążą najemcę.
33.Najemca zobowiązany jest pokryć (w całości) wszelkie powstałe szkody, jeśli w wyniku eksploatacji
najmowanego pojazdu, zostały naruszone warunki ubezpieczenia, regulaminu, a w szczególności
spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, powstałe w wyniku
udostępnienia pojazdu osobom trzecim, przekroczenia dopuszczalnej prędkość, przestępstwa, gdy
ubezpieczyciel ograniczył (zmniejszył), lub odmówił wypłaty odszkodowania.

34.W przypadku zatrzymania wynajętego samochodu przez organy ścigania, celne albo podatkowe
w związku z popełnieniem przez Najemcę lub osobę kierującą pojazdem przestępstwa lub wykroczenia,
Najemca ponosi wszelkie związane z tym koszty, w tym w szczególności zobowiązany jest do zapłaty
kary umownej za opóźnienie w obowiązku zwrotu samochodu w wysokości 200% czynszu umownego
za każdą dobę.
35.Bez uprzedniego powiadomienia firmy Lakfarb, nie objęte gwarancją producenta naprawy pojazdu
niezbędne dla bezpieczeństwa jazdy w okresie wynajęcia, mogą być zlecane przez Użytkownika
do równowartości kwoty 100 EURO. Koszty napraw zostaną zwrócone Użytkownikowi na podstawie
przedłożonych rachunków oraz po okazaniu wymienionych części. O poważniejszych naprawach
Użytkownik musi wcześniej poinformować wynajmującego.
36.Wynajmujący nie zwraca Użytkownikowi żadnych kosztów przerwy w podróży spowodowanej awarią
pojazdu.
37.Najemca wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu szkód nie objętych wypłatą ubezpieczenia
z wpłaconą przez niego kaucją.
38.Wszystkie stwierdzone uszkodzenia w pojeździe będą rozliczane wg cennika www.kampery.info
lub faktycznych kosztów naprawy i potrącone z kaucji.

Ograniczenia w użytkowaniu / Opłaty dodatkowe
39.Dzienny limit 300 km, przekroczenie limitu 0,80 PLN/1km + VAT
40.W samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia i przetrzymywania zwierząt bez zgody
Wynajmującego.
41.Zabrania się przekraczania dopuszczalnej masy całkowitej wynoszącej 3,5 tony.
42.Najemca nie może podnajmować oraz udostępniać pojazdu osobom trzecim.
43.W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i stosowania innych
używek oraz trudnych do usunięcia zapachów. Za nie zastosowanie się do tego zakazu zostanie
pobrana opłata w wysokości 2000 PLN.
44.Czyszczenie toalety chemicznej - 300 zł, czyszczenie poplamionej tapicerki / materacy- 1000zł,
45.Uzupełnienie paliwa / Adblue - koszt (ilość) paliwa / płynu + 100zł za usługę.
46.W przypadku zgubienia kluczyków do stacyjki, zabudowy, lub pilota immobilizera, dowodu
rejestracyjnego, najemca zapłaci wynajmującemu karę umowną w wysokości 1 000 zł.
47.W przypadku braku kontroli poziomu oleju silnikowego- całkowita utrata kaucji.
48.Za przekroczenia prędkości powyżej 110 km/h Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną
w wysokości 1000 zł.
49.Zabrania się poruszania po drodze E36, na odcinku z Olszyny do Bolesławca (płyty drogowe,
droga A18). Jadąc z Niemiec w kierunku Polski, na autostradzie nr 15 przed granicą ok. 50 km należy
zjechać na rozjeździe Olszyna – Jędrzychowice . Niedostosowanie się do wyżej określonego zakazu,
Najemca zapłaci wynajmującemu karę umowną w wysokości 1 000 zł.
50.W przypadku zwłoki w zwrocie pojazdu. Najemca zapłaci wynajmującemu karę umowną w wysokości
200% czynszu umownego za każdą rozpoczętą dobę po upływie terminu na jaki została zawarta
umowa.
51.Powyższe opłaty lub zryczałtowane kary nie ograniczają Wynajmującego do dochodzenia od Najemcy
dodatkowego odszkodowania, gdy poniesione szkody przewyższą wartość opłaty.
52.Najemca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia opłat dodatkowych oraz należności z tytułu szkód
nie objętych wypłatą ubezpieczenia z wpłaconej przez Niego kaucji.

Wyposażenie dodatkowe pojazdu / bez opłaty
53.Bęben z 25 metrowym kablem elektrycznym, plus przewód 10m.
54.Butla gazowa 8kg/10kg+ reduktor mbar (na życzenie za dopłatą dodatkowe butle)
55.Wąż do zalania zbiornika głównego wody pitnej;
56.Stół składany + 4 krzesła komfortowe składane Dukdalf ChaCha;
57.Instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń wchodzących w skład wyposażenia pojazdu;
58.Zestaw naczyń kuchennych z melaminy, zestaw garnków, sztućce, szklanki;

Postanowienia końcowe
59.Odstąpienie od Umowy Najmu musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej.
60.Koszt wynajmu/opłata za wynajem (samochodu campingowego) ustalana jest na podstawie
aktualnego cennika Wynajmującego i składa się z wynagrodzenia za wynajem liczonego wg liczby dni
określonych w Umowie Najmu.
61.Wszelkie ceny zawarte w umowie i regulaminie są cenami brutto w PLN.
62.Pojazd wyposażony jest w urządzenie monitorujące GPS, służące do lokalizowania pojazdu
w przypadku kradzieży czy przywłaszczenia, Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę
na jego stosowanie.
63.Najemca oświadcza, że wszystkie podane dane i informacje są zgodne z prawdą.
64.Umowa najmu wraz z regulaminem stanowi integralną część, ustalają prawa i obowiązki obu stron tj.
Wynajmującego i Najemcy, a kwestie nierozstrzygnięte reguluje polski kodeks Cywilny.
65.Najemca swoim podpisem oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje poniższe ogólne warunki najmu
co jest traktowane jako wiążące.
66.Regulamin w tej formie rozwiązuje i zastępuje wszelkie inne dotychczasowe pisemne lub ustne
ustalenia, porozumienia, uzgodnienia i umowy w zakresie objętym jej treścią, które niniejszym tracą
moc prawną.
Zgoda na przetwarzanie danych Osobowych
67.Najemca wyraża zgodę na ujawnianie danych Osobowych upoważnionym pracownikom
wynajmującego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych oraz z dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679.
Akceptuję powyższe warunki Regulaminu:

..................................................................
(data i czytelny podpis Najemcy)

…. ..…………………………………….
(podpis Wynajmującego)

