
Regulamin wynajmu pojazdu kempingowego 

 

Definicje: 

Zwroty zdefiniowane poniżej występują w niniejszym regulaminie w znaczeniu: 

 

1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami oraz ewentualnymi zmianami, które mogą w 

razie potrzeb zostać wprowadzone do niego w przyszłości. 

2. Wynajmujący – MTS SYSTEM Sylwia Truszkowska ul. Polna 66, 07-417 Ostrołęka , NIP 758-213-30-

26, Reprezentowanym przez Sylwia Truszkowska 

3. Najemca/Kierowca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, 

prawo jazdy kategorii B przez minimum 5 lat, wiek kierowcy nie mniej niż 28 lat. 

4. Umowa – umowa najmu pojazdu kempingowego (kamper) wraz z wyposażeniem zawarta 

pomiędzy Wynajmującym a Najemcą. 

5. Przedmiot najmu/Pojazd – przedmiotem najmu jest pojazd kempingowy (kamper)Ford KRONOS 

285 TL należący do firmy MTS SYSTEM Sylwia Truszkowska, ul. Polna 66, 07-417 Ostrołęka NIP 758-

213-30-26, reprezentowanym przez Sylwia Truszkowska ,wraz z wybranym standardem wyposażenia 

określonym w protokole zdawczo-odbiorczym spisanym w dniu wydania pojazdu. W protokole 

zdawczo-odbiorczym strony określą aktualny stan techniczny i faktyczny pojazdu. Protokół zdawczo-

odbiorczy stanowi podstawę do porównania stanu pojazdu w chwili jego zwrotu, do stanu pojazdu w 

chwili jego wydania. 

6. Opłata rezerwacyjna – opłata w wysokości stanowiącej 30% wartości wynagrodzenia z tytułu 

umowy najmu, której dokonanie jest warunkiem rezerwacji pojazdu kempingowego przez Najemcę. 

7. Opłata – wynagrodzenie Wynajmującego z tytułu najmu pojazdu kempingowego (kamper). 

8. Kaucja – środki pieniężne o charakterze zwrotnym, które Najemca zobowiązany jest wpłacić 

Wynajmującemu na poczet pokrycia ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy 

w związku z nienależytym wykonywaniem przez Najemcę obowiązków wynikających z niniejszego 

Regulaminu i Umowy 

 

 

1.Postanowienia ogólne 

1.Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki najmu pojazdu wraz z jego wyposażeniem 

znajdującym się w ofercie Wynajmującego. 

 

2.Wynajmujący udostępnia Najemcy przed zawarciem Umowy aktualnie obowiązujący Regulamin i 

wzór Umowy.  

 

3.Regulamin stanowi integralną część Umowy i wchodzi w życie od dnia 1 grudnia 2020 r. 

 

4.W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są postanowieniami Umowy. 

 

2. Dokumenty i wymogi wobec Najemcy 
 
1.Przed wydaniem pojazdu Najemca zobowiązany jest przedstawić Wynajmującemu dokument 
tożsamości wraz z prawem jazdy kategorii B. Kserokopia dokumentu tożsamości wraz z prawem jazdy 
kategorii B stanowić będzie załącznik do Umowy.  



2.W przypadku wskazania przez Najemcę dodatkowego Kierowcy, Najemca zobowiązany jest 
udostępnić Wynajmującemu dane identyfikujące jego tożsamość wraz z prawem jazdy kategorii B. 
Kserokopia prawa jazdy kategorii B dodatkowego kierowcy stanowić będzie załącznik do Umowy.  
 
3.W czasie trwania najmu Najemca zobowiązany będzie pokryć wszelkie koszty eksploatacyjne 
pojazdu, m.in. paliwo, przejazd płatnymi drogami, opłaty parkingowe i inne nienazwane opłaty 
związane z użytkowaniem przez Najemcę pojazdu. Ponadto Najemca zobowiązany będzie również do 
wymiany na swój koszt żarówek, uzupełnienia płynu do spryskiwaczy, uzupełnienia paliwa, czy też 
naprawy uszkodzonego przez niego ogumienia. 
 
4.Wynajmujący nie dopuszcza możliwości używania pojazdu poza Unią Europejską i krajami z nią 
stowarzyszonymi na terenie Europy. Ewentualną podróż poza kraje UE należy wcześniej uzgodnić z 
Wynajmującym. W przypadku braku zgody Wynajmującego użytkowanie przez Najemcę pojazdu poza 
Unią Europejską i krajami z nią stowarzyszonymi na terenie Europy utraci on prawo do zwrotu 
wpłaconej kaucji. 
 
5.Najemca zobowiązuje się:  

a)korzystać z pojazdu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając przy tym 
warunków niniejszego Regulaminu i zawartej Umowy, a tak że przepisów prawa obowiązujących w 
Państwie w którym aktualnie przebywa, w tym w szczególności przepisów prawa ruchu drogowego,  
Regulamin wynajmu pojazdów kempingowych z dnia 1 czerwca 2020 r. str. 4 

b)starannie i należycie eksploatować pojazd w celu zachowania jego odpowiednich 
właściwości technicznych i estetycznych,  

c)przestrzegać zakazu prowadzenia pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie 
nietrzeźwością albo pod wpływem środków psychotropowych i innych środków odurzających, 

d)przestrzegać zakazu palenia w pojeździe, palenie w pojeździe będzie skutkowało zapłatą 
kary umownej w wysokości 5.000,00 zł ( pięć tysięcy złotych zero groszy). 

e)przestrzegać instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń technicznych stanowiących 
wyposażenie pojazdu,  

f)tankowania pojazdu wyłącznie na renomowanych stacjach paliw i zachowania 
potwierdzenia płatności za paliwo na wypadek awarii silnika na skutek działania wadliwego paliwa. W 
przypadku naruszenia niniejszego obowiązku Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
ewentualne uszkodzenia silnika lub innych części pojazdu,  

g)przestrzegać przepisów ubezpieczeniowych oraz ogólnych warunków ubezpieczenia OC,AC i 
NNW pojazdu,  

h)nie udostępniać pojazdu bez zgody Wynajmującego osobom trzecim. W przypadku 
zaistnienia takiej konieczności Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego 
o takiej sytuacji,  

i)nie dokonywać w pojeździe żadnych zmian i przeróbek, jak również samodzielnych napraw. 
Jeżeli wskutek awarii zajdzie konieczność dokonania napraw, Najemca zobowiązany jest 
przeprowadzić je, po uprzednim zawiadomieniu o tym Wynajmującego i uzyskaniu jego zgody na 
przeprowadzenie takich prac,  

j)zwrócić pojazd w ustalonym w Umowie terminie w stanie niepogorszonym, czysty wewnątrz 
i na zewnątrz, pod rygorem obciążenia kosztami czyszczenia z wpłaconej kaucji,  

k)pokryć wszelkie straty powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu wynikłe z jego winy albo 
niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Najemca odpowiedzialności nie 
ponosi, 

l)zabezpieczyć pojazd, jego wyposażenie, dokumenty oraz klucze przed kradzieżą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem,  

ł)regularnie kontrolować pojazd oraz sprawdzać czy spełnia on wszelkie warunki konieczne 
do bezpiecznego używania,  



m)stosować się do wszelkich poleceń Wynajmującego dotyczących prawidłowego korzystania 
z pojazdu i znajdującego się w nim wyposażenia. 

  
6.Zabronione jest użycie pojazdu w celu:   

1)udział w imprezach samochodowych i testach samochodowych, 
2)dalszego wynajmu, komercyjnego transportu pasażerów 
3)testach motoryzacyjnych, 
4)w popełnianiu działań sprzecznych z prawem, w tym w szczególności przestępstw karnych i 

karno-skarbowych, 
5)transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych,  
6)do innych celów, które wykraczają poza postanowienia Regulaminu, a w szczególności do 

celów niezwiązanych z jazdą 
 

3. Odpowiedzialność Najemcy 
 
1.Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie obowiązywania 
Umowy, które wynikły z jego lub innej osoby, której Najemca powierzył  pojazd winy albo 
niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków lub inną osobę, której Najemca 
udostępnił pojazd, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, 
za które Najemca lub inna osoba, której Najemca udostępnił pojazd odpowiedzialności nie ponosi. 
 
2.W przypadku gdy wyrządzona szkoda zostanie pokryta w całości lub części z polisy 
ubezpieczeniowej OC i AC pojazdu, odpowiedzialność Najemcy zostanie ograniczona o wysokość 
odszkodowania wypłaconego przez Ubezpieczyciela. Wypłata przez Ubezpieczyciela odszkodowania 
nie zwalnia Najemcy z obowiązku zapłaty ewentualnej kary umownej zgodnie z warunkami 
niniejszego Regulaminu i zawartej Umowy. 
 
3.Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów, które powstały w związku z 
użytkowaniem pojazdu lub inne osoby, którym Najemca udostępnił pojazd, a w tym mandatów, kar 
administracyjnych i innych opłat. Obowiązek ten spoczywa na Najemcy bez względu na termin kiedy 
Wynajmujący powziął informację o powstaniu w/w kosztów, z wyłączeniem przepisów o 
przedawnieniu roszczeń. 
 
4.W przypadku gdy Najemca spowoduje zdarzenie drogowe, którego skutkiem będzie wydanie przez 
ubezpieczyciela Wynajmującego decyzji o wzroście składki ubezpieczeniowej OC, AC i NNW 
wynajmowanych pojazdów, Najemca zobowiązany będzie zapłacić karę umową w kwocie 1.000,00 zł. 
Wynajmujący może dochodzić od Najemcy dodatkowe odszkodowania w przypadku gdyby wartość 
szkody w postaci wzrostu składki ubezpieczeniowej OC,AC i NNW przewyższa wysokość kary 
umownej. 
 
5.W przypadku gdy Najemca nie będzie mógł kontynuować podróży wskutek kolizji bądź innych 
uszkodzeń, które wynikły z jego winy albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego 
obowiązków, Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot opłaty za najem za okres do upływu okresu 
umowy. 
 
6.Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody, które powstały z jego winy albo 
niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków, a które w następstwie 
uniemożliwiły Wynajmującemu dalszy wynajem pojazdu. Odszkodowanie będzie dochodzone od 
Najemcy na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym. 
 
7.Najemca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub awarie pojazdu i wyposażenia, które powstały 
w wyniku zaniedbań Wynajmującego. 



 
8.Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie pojazdu, które wynika z jego normalnej 
eksploatacji.  
 
9.Najemca zobowiązuje się do systematycznej kontroli płynów eksploatacyjnych w pojeździe, w 
szczególności kontroli poziomu oleju silnikowego oraz płynu chłodniczego.  
 
10.Najemca zobowiązuje się do dysponowania środkami finansowymi, pozwalającymi na usunięcie 
wszelkich awarii, które powstały w czasie użytkowania pojazdu, w szczególności awarii, w wyniku 
których dalsze kontynuowanie podróży jest niebezpieczne bądź niemożliwe.  
 

11.W przypadku napraw wynikających z normalnej eksploatacji Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić 

Najemcy koszty naprawy tylko za okazaniem faktury bądź rachunku wystawionego na 

Wynajmującego, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Wynajmującego o konieczności 

dokonania naprawy i wyrażenie przez niego zgody na dokonanie tych napraw. W przypadku braku 

dokumentów rozliczeniowych, koszty napraw pokrywa w całości Najemca.  

 

12.Jeżeli awarii bądź uszkodzenia pojazdu spowodowane normalną eksploatacją nie da się usunąć w 

krótkim czasie, wobec czego dalsze kontynuowanie jazdy nie będzie możliwe, Wynajmujący 

zobowiązuje się zwrócić Najemcy niewykorzystaną część opłaty za wynajęcie pojazdu za pełne doby 

pozostałe do końca trwania umowy. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty powrotu na własny 

koszt. Z tego tytułu Najemcy nie przysługuje prawo otrzymania odszkodowania.  

 

13.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które Najemca pozostawia w pojeździe, a 

także za rzeczy przewożone w pojeździe.  

 

14.Odbiór pojazdu przez Wynajmującego nie zwalnia Najemcy z ewentualnej odpowiedzialności za 

szkody pojazdu i znajdującego się w nim wyposażenia, jeżeli zostaną one utajone lub wykryte przez 

Wynajmującego w późniejszym terminie maksymalnie do 14 dni. 

 

 

 

4.Postępowanie w przypadku uszkodzenia, kolizji lub wypadku drogowego z udziałem pojazdu, 
także wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z ruchem drogowym 

 
1.Pojazd będący przedmiotem najmu posiada ubezpieczenie OC, AC, NNW. Najemca zapoznał się z 
Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), szczegółowo określających procedury postępowania w 
razie zaistnienia szkody. Warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie wakacyjnaprzygoda.pl lub 
zostały przesłane Najemcy drogą email. Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania 
OWU i w razie powstania szkody postępowania w sposób w nich opisany. W razie niezastosowania 
się do ich postanowień Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę w razie odmowy wypłaty 
odszkodowania przez ubezpieczyciela lub jego zmniejszenia.  
 
2.W przypadku uszkodzenia pojazdu, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować 
Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz do postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz wytycznymi Wynajmującego.  
 
3.W przypadku uszkodzenia pojazdu, Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia 
właściwej jednostki Policji o zdarzeniu oraz uzyskania notatki służbowej sporządzonej przez 
funkcjonariusza Policji na miejscu zdarzenia.  



4.W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek wypadku lub innego zdarzenia skutkującego 
uszkodzeniem pojazdu Najemca zobowiązany jest sporządzić protokół powypadkowy. 
Protokół powypadkowy musi bezwzględnie zawierać nazwiska i adresy osób biorących udział w 
zdarzeniu oraz świadków i numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w zdarzeniu.  
 
5.W przypadku uszkodzenia pojazdu, Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć pojazd w taki sposób, 
który uniemożliwia powiększenie rozmiaru szkody. 
 
6.Najemca nie może dokonywać naprawy ani modyfikacji pojazdu bez zgody Wynajmującego, 
uzyskanej przed podjęciem naprawy bądź modyfikacji. 
 

7.W przypadku, gdy uszkodzenie pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy oraz nie skutkuje 

dalszym pogorszeniem stanu technicznego pojazdu, Najemca za zgodą Wynajmującego może dalej 

kontynuować podróż. 

 

5.Rezerwacja, zawarcie oraz wygaśnięcie Umowy, warunki płatności 
 
1.Najemca składając wniosek o dokonanie rezerwacji pojazdu zobowiązuje się do zawarcia Umowy na 
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.  
 
2.Wniosek o dokonanie rezerwacji może zostać przesłany Wynajmującemu przez Najemcę za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres email biuro@wakacyjnaprzygoda.pl lub za  
pośrednictwem formularza zamówień dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego pod 
adresem: wakacyjnaprzygoda.pl . Warunkiem złożenia wniosku o dokonanie rezerwacji jest 
akceptacja przez Najemcę Regulaminu. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie rezerwacji Wynajmujący 
niezwłocznie poinformuje Najemcę o możliwości dokonania tej rezerwacji. 
 
3.Warunkiem dokonania rezerwacji jest:  

1)potwierdzenie przez Wynajmującego możliwości dokonania rezerwacji drogą elektroniczną 
na adres email wskazany przez Najemcę lub SMS na wskazany numer kontaktowy 

2)podpisanie przez Najemcę Umowy i jej doręczenie Wynajmującemu, 
3)uiszczenie przez Najemcę opłaty rezerwacyjnej za wynajem pojazdu w wysokości 30% 

wartości wynagrodzenia z tytułu najmu. 
 
4.W przypadku zawarcia Umowy poza siedzibą firmy Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest 
przesłać na adres siedziby firmy Wynajmującego podpisaną Umowę. Podpisana umowa może zostać 
również przesłana przez Najemcę w formie skanu drogą elektroniczną lub na adres email 
biuro@wakacyjnaprzygoda.pl 
 
5.Zapłata przez Najemcę opłaty rezerwacyjnej jest rozumiana jako zaakceptowanie przez Najemcę 
warunków niniejszego Regulaminu oraz zawarcie przez Wynajmującego i Najemcę Umowy. Umowa 
zostaje ostatecznie zawarta w dniu uiszczenia Wynajmującemu przez Najemcę opłaty rezerwacyjnej, 
przez płatności elektroniczne lub gotówką. 
 
6.W przypadku gdy Najemca dokonuje rezerwacji pojazdu na mniej niż 14 dni przed zaplanowaną 
datą wydania, Umowa zostaje zawarta w dniu dokonania przez Najemcę płatności opłaty 
rezerwacyjnej oraz pozostałej części opłaty z tytułu najmu wraz z kaucją zabezpieczającą na rachunek 
bankowy należący do Wynajmującego lub gotówką w siedzibie firmy Wynajmującego.  
 

mailto:biuro@wakacyjnaprzygoda.pl


7.Opłata z tytułu najmu ustalana jest na podstawie aktualnego cennika Wynajmującego 
udostępnianego, na stronie internetowej Wynajmującego pod adresem wakacyjaprzygoda.pl lub 
przesłanego na żądanie Najemcy na jego adres email.  
 
8.Najemca ureguluje wobec Wynajmującego całość opłaty z tytułu najmu wraz z kaucją 
zabezpieczającą należyte wykonanie Umowy przez Najemcę najpóźniej w dniu wydania pojazdu. Brak 
uregulowania we wskazanym powyżej terminie jakiejkolwiek części wynagrodzenia z tytułu najmu 
wraz z kaucją zabezpieczającą skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji i rozwiązaniem 
Umowy i utratą zaliczki. 
 
9.Umowa wygasa w przypadku anulowania rezerwacji lub rezygnacji Najemcy.  
 
10.W przypadku anulowania rezerwacji lub rezygnacji Najemcy, z przyczyn leżących po stronie 
Najemcy:  

1)opłata rezerwacyjna do 14 dni przed zaplanowaną datą wydania pojazdu włącznie z datą 

jego wydania nie podlega zwrotowi;  

2) W przypadku gdy Wynajmującemu nie uda się wynająć pojazdu innemu klientowi, 

Wynajmującemu przysługuje roszczenie o zapłatę nieuiszczonej części opłaty z tytułu najmu w 

zadeklarowanym wcześniej terminie. 

 

11.Z chwilą wydania pojazdu opłata rezerwacyjna zaliczana jest na poczet wynagrodzenia z tytułu 

najmu.  

 

12.Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości 5.000,00 zł najpóźniej w 

dniu odbioru pojazdu, na poczet zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i należności przysługujących 

Wynajmującemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemcę, jak 

również wszelkich opłat i kar które zostaną nałożone na Najemcę w trakcie użytkowania pojazdu. 

Kaucja w szczególności przeznaczona będzie na pokrycie ewentualnych kosztów napraw bądź 

ubytków w wyposażeniu pojazdu, jak również wszelkich innych roszczeń Wynajmującego wobec 

Najemcy wynikających z Umowy.  

 

13.Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z kaucji należności powstałych na skutek 

nienależytego wykonywania przez Najemcę obowiązków wynikających z Regulaminu i Umowy, a 

także wszelkich strat powstałych w związku z użytkowaniem pojazdu przez Najemcę. 

 

 

Wszelkie wpłaty należy dokonywać na rachunek Wynajmującego  

ALIOR BANK 89 2490 0005 0000 4001 0002 6585 

W tytule proszę wpisać: imię, nazwisko, datę wynajmu, rodzaj wpłaty np. rezerwacja, kaucja, 

opłata z tytułu najmu. 

 

 

 

 

 
 
 



6. Przekazanie pojazdu oraz jego zwrot 
 
1.Najemca zobowiązuje się do odbycia instruktażu, który związany jest z eksploatacją pojazdu przed 
jego odbiorem oraz potwierdzenia odbycia instruktażu w formie pisemnej, udokumentowanej 
podpisami Najemcy oraz Wynajmującego. 
 
2.Warunkiem wydania pojazdu jest podpisanie przez Najemcę i Wynajmującego protokołu zdawczo-
odbiorczego.  
 
3.Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w określonym w Umowie terminie i nie ma możliwości 
przedłużenia Umowy bez zgody Wynajmującego. Pojazd należy zwrócić w ostatnim dniu wynajmu do 
godziny 11:00. Zgoda Wynajmującego może być wyrażona również telefonicznie poprzez wysłanie do 
Najemcy wiadomości SMS. Przekroczenie terminu zwrotu pojazdu będzie skutkować naliczeniem 
Najemcy przez Wynajmującego kary umownej w wysokości dwukrotności opłaty najmu za każde 
przekroczone 24h okresu najmu. 
 
4.W przypadku dokonania wcześniejszego zwrotu pojazdu Najemcy nie przysługują w stosunku do 
Wynajmującego jakiekolwiek roszczenia, w szczególności jakiekolwiek roszczenia o zwrot lub 
obniżenie opłaty za najem.  
 
5.Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do żądania od Najemcy natychmiastowego zwrotu 
pojazdu w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia pojazdu lub wyrządzenia komukolwiek szkody w 
związku z użytkowaniem pojazdu lub naruszenia przez Najemcę jakiegokolwiek postanowienia 
Regulaminu. W takim przypadku Najemca zwróci Wynajmującemu pojazdu najpóźniej w terminie 24 
godzin od momentu wezwania go przez Wynajmującego, przy czym w takim przypadku strony 
dopuszczają możliwość wezwania Najemcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie 
poprzez wysłanie Najemcy wiadomości SMS. W przypadku niewywiązania się przez Najemcę z 
obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
Wynajmującego kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość potrójnej stawki dziennej 
wynagrodzenia za najem, za każdy rozpoczęty 24 godzinny okres opóźnienia liczony od momentu 
wezwania. Wynajmujący może dochodzić od Najemcy dodatkowe odszkodowania w przypadku gdyby 
wartość szkody przewyższała karę umowną. 
 
 6.W przypadku zwrotu pojazdu w trybie wskazanym w §7 ust. 5 powyżej Najemcy nie przysługują w 
stosunku do Wynajmującego jakiekolwiek roszczenia, w szczególności jakiekolwiek roszczenia o zwrot 
lub obniżenie opłaty za najem.  
 
7.W przypadku braku dodatkowych kosztów, całkowita kwota kaucji zostanie zwrócona Najemcy w 
terminie 14 dni od daty oddania pojazdu oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Kaucja 
zostanie zwrócona na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy.  
 
8.Utrata całości kaucji bądź jej części wynika z nieprzestrzegania przez Najemcę warunków 
przedstawionych w niniejszym Regulaminie, szczególnie w przypadkach:  

1)kradzieży lub szkody całkowitej pojazdu–utrata całości kaucji 
2)spowodowania kolizji drogowej z winy Najemcy, lub innej osoby, której Najemca udostępnił 

pojazd –utrata całości kaucji,  
3)uszkodzenia pojazdu–wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 

udokumentowanych kosztów naprawy pojazdu,  

4)kradzież, zgubienie bądź zniszczenie kluczyków, pilota bądź dokumentów pojazdu–

wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę odtworzenia zniszczonych lub zgubionych 

przedmiotów, 



5)złamania zakazu palenia w pojeździe–wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 

5.000,00zł,  

6)zwrotu brudnego wewnątrz pojazdu –wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 

250,00zł, 

7)Zwrot brudnego z zewnątrz pojazdu -wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 

150,00 zł, 

8)zabrudzenia tapicerki lub materacy wymagające ich prania–wypłacona kaucja zostanie 

pomniejszona o kwotę 1.000,00zł,  

9)nie wyczyszczenia toalety chemicznej lub nie wyczyszczenie zbiornika z „wodą szarą”–

wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 200,00zł, 

10)nieuzupełnienia zbiornika paliwa i dodatku ad blu po okresie najmu –wypłacona kaucja 

zostanie pomniejszona o kwotę 400,00zł plus udokumentowane koszty paliwa, dodatku do paliwa. 

11)napełnienia butli gazowej –100,00 zł. 

12)zniszczenie lub uszkodzenie telewizora innego wyposażenia zawartego w protokole 

zdawczo-odbiorczym skutkuje poniesieniem kosztów odkupienia rzeczy zniszczonych. 

 

7. Postanowienia końcowe 

 

1.Umowa oraz Regulamin podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

2.Wszelkie spory pomiędzy Wynajmującym a Najemcą rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe 

dla siedziby Wynajmującego. Dotyczy to wszelkich sporów powstałych pośrednio lub bezpośrednio 

na tle lub w związku z Umową, przy czym zapis ten pozostaje w mocy także po ustaniu Umowy z 

jakichkolwiek przyczyn. 

 

3.Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego jego danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy, a także postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

 

4. Wynajmującemu przysługuje prawo odmowy wynajęcia pojazdu bez podania przyczyny. 

  

Oświadczam, iż zapoznałem się z całością Regulaminu przedstawionego przez Wynajmującego oraz 

że w pełni akceptuję jego warunki. 

 

 

 

 

 

 

Podpis Najemcy                                         Podpis Wynajmującego 


