REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
CAMPEROFFROAD.PL
(załącznik nr 1 do Umowy Najmu nr ………………….. zawartej dnia ………… r. w Bochni)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE






Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi integralną część każdej
Umowy Najmu (dalej zwaną „Umowa Najmu”) przedmiotu najmu (określonego poniżej
w pkt 2.1), zawartej pomiędzy Najemcą (zdefiniowanym w pkt 3.1) a Wynajmującym
(zdefiniowanym w pkt 1.3).
Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do każdej Umowy Najmu zawartej
w okresie obowiązywania Regulaminu, z wyjątkiem sytuacji wskazania we
wspomnianej Umowie postanowień modyfikujących poszczególne punkty Regulaminu
za zgodą obu ze stron.
Podmiotem publikującym i udostępniającym niniejszy Regulamin jest „Usługi
Doradztwa Biznesowego Sebastian Anioł” z siedzibą przy ul Rynek 26, 32-720 Nowy
Wiśnicz, NIP: 868-167-78-24.

(dalej zwanym „Wynajmującym” lub „Wypożyczalnią”).


Okres obowiązywania Regulaminu – od 01.04.2020 do jego zmiany lub odwołania.

2. PRZEDMIOT NAJMU






Przedmiotem najmu jest samochód typu pickup („Pickup”) wraz z zamontowaną na nim
w pełni wyposażoną kapsułą („Kapsuła”) mobilną marki AZAR4 oraz wybrane w
Protokole zdawczo-odbiorczym wyposażenie dodatkowe. Obie części składowe
przedmiotu najmu będą w dalszej części Regulaminu nazywane zbiorczym określeniem
„Pickup Camper” lub „Pojazd”.
Użytkownik Pickup Campera przez cały okres najmu zobowiązany jest do użytkowania
go zgodnie z przeznaczeniem i zdrowym rozsądkiem, przejścia szkolenia przy odbiorze,
należytej staranności o spełnianie zasad bezpieczeństwa i kontrolowania podstawowych
aspektów w czasie eksploatacji oraz ich bieżącego uzupełniania na własny koszty (m.in.
poziom paliwa, oleju silnikowego, płynu chłodniczego). Pomija się tu kwestie
normalnego zużywania się elementów Pojazdu wskutek długotrwałej eksploatacji tj.
klocki, tarcze hamulcowe i opony, a także niedbałości ze strony Wynajmującego w
postaci braku dokonania terminowej wymiany, bądź serwisu. Wszelkie koszty
eksploatacyjne wynikające z winy Wynajmującego będą zwrócone Najemcy na
podstawie rachunków (w przypadku potrzeby dokonania serwisu w czasie podróży).
Pickup Camper udostępniany jest jedynie w celach turystyczno-rekreacyjnych na
użytek własny i nie może być użytkowany niezgodnie z tymże właśnie przeznaczeniem,
a w szczególności:
1. odpłatnego, bądź bezpłatnego (grzecznościowego) przekazywania w podnajem
lub użytku w celach zarobkowych,
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2. udziału w rajdach, testach samochodów, pokazach lub innych tego typu
imprezach,
3. podróży po ekstremalnych bezdrożach,
4. pomocy przy działaniach sprzecznych z prawem, nawet jeśli tego nie podlegają
karze,
5. transportu ładunków niebezpiecznych, łatwopalnych, substancji o
nieprzyjemnych zapachu, bądź o właściwościach mogących mieć wpływ na
generowanie dodatkowych kosztów,
6. za wszelkie dozwolone przez Najemcę działania osób trzecich odpowiada on
sam,
7. innych wykraczających poza cele podróżowania.




Wszelkie rady i wskazówki nt. wymagań użytkowania na terenie innych krajów niż
Polska winny być traktowane jedynie jako sugestie wynikające z doświadczenia
Wynajmującego. Obowiązkiem Najemcy jest pozyskiwanie aktualnych informacji nt.
powyższych wymagań w kwestii użytkowania przedmiotu Najmu. Wynajmujący nie
odpowiada za opóźnienia wynikające z powodu braku możliwości kontynuowania
podróży, ani opóźnień wskutek niedopilnowania formalności przez Najemcę.
Pickup Campera można użytkować jedynie w granicach terytoriów państw europejskich
(Rosja i Turcja – w europejskich częściach ich terytoriów). Podróż do pozostałych
państw możliwa jest jedynie za zgodą Wynajmującego.

3. UŻYTKOWNICY POJAZDU





Użytkownik Pickup Campera (zwany „Najemcą”) lub druga Osoba przez niego
wskazana w Umowie Najmu (dalej zwana „Kierowcą”) muszą mieć skończone 25 lata
i posiadać prawo jazdy kategorii B od minimum 5 lat. Zarówno Kierowca, jak i Osoba
przez niego wskazana nie mogą być karane – w szczególności w odniesieniu do
przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
W przypadku wskazania przez Najemcę w Umowie Najmu osoby, która może przyjąć
rolę Kierowcy, to ich odpowiedzialność w stosunku do Wypożyczalni jest solidarna.
Dokonując Najmu Pojazdu, Najemca zobowiązuje się względem Wynajmującego do
korzystania z nich spełniając kryteria użytkowania określone w niniejszym
Regulaminie, Cenniku, Umowie Najmu i OWU oraz zapewnia jednocześnie spełnienie
tego obowiązku przez Kierowcę.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY I
ODSZKODOWANIA




Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o każdej
stwierdzonej awarii, usterce, kolizji i wypadku drogowym z udziałem wynajmowanego
samochodu, sporządzić protokół i zastosować się do wszystkich poleceń służb
porządkowych dotyczących postępowania w zaistniałej sytuacji.
Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, mandaty karne, opłaty
dodatkowe za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub ponad wykupiony czas
parkowania, które zostały naliczone w czasie dysponowania przez niego pojazdem.
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Najemca pokrywa wszelkie koszty związaną ze standardową eksploatacją Pojazdu
(patrz pkt 2).
Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wypożyczalni o przybliżonej trasie
przyszłej podróży.
Wypożyczalnia oświadcza, a Najemca przyjmuje do wiadomości, iż zapoznał się ze
wszystkimi załącznikami do Umowy Najmu, a także że wynajmowany mu Pickup
posiada wykupioną polisę OC, AC, NW i Assistance, a Kapsuła ubezpieczenie w
transporcie (tzw. Cargo) oraz otrzymał kopię Ogólnych Warunków na podany adres
mailowy.
Jeżeli dojdzie do kolizji z winy Najemcy, to odpowiada on za pokrycie kosztów
powstałych uszkodzeń z tym związanych do wysokości kaucji. Jednocześnie wszelkie
szkody Pojazdu lub jego wyposażenia, które nie są skutkiem kolizji, będą również
pokrywane do wysokości kaucji.
Brak możliwości podróży na skutek kolizji oznacza utratę pozostałej niewykorzystanej
kwoty najmu, a także i całości kaucji.
Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe z własnej winy (np.
w przypadku kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub
z bezmyślną brawurą) w okolicznościach, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty
odszkodowania, a także za szkody w sytuacji, gdy odszkodowanie nie jest
wystarczające, aby pokryć rzeczywiste koszty (np. w sytuacji naruszenia Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia).
W czasie użytkownika Najemca powinien odpowiednio zabezpieczyć Pojazd i
wyposażenie przed kradzieżą i, o ile to możliwe, pozostawiać Pojazd w miejscu
dozorowanym i do tego przeznaczonym.
W sytuacji braku przestrzegania zasad należytej eksploatacji i stosowania środków
zapobiegawczych, Najemca odpowiada za wszelkie mechaniczne uszkodzenia Pojazdu,
nawet jeśli nie z winy własnej (włamanie, uszkodzenie zawieszenia, felgi, opony ).
Najemca ponosi także całkowitą odpowiedzialność za szkody, które powstały na skutek
rażącego niedbalstwa, braku szacunku do cudzej własności, naruszenia przepisów
drogowych lub brak ostrożności ze względu na wymiary Pojazdu (np. niedostosowanie
się do wymiarów przejazdów o ograniczonej wysokości).
W odniesieniu do punktu 2.5 – brak zgłoszenia przez Najemcę faktu wyjazdu poza
granice Unii Europejskiej wiążą się z utratą wpłaconej kaucji i może zostać
potraktowany jako próba kradzieży, co wiąże się z zawiadomieniem organów ścigania.
Najemca ponosi także całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom
trzecim, chyba że stosowne przepisy głoszą inaczej i wyłączają tę odpowiedzialność.

5. OŚWIADCZENIE WYNAJMUJĄCEGO




Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem samochodu typu pickup, posiada tytuł
prawny do jego dysponowania, a także jest właścicielem zamontowanej na nim Kapsuły
mobilnej.
Jednocześnie Wypożyczalnia oświadcza, iż Pickup oraz Kapsuła są w dobrym stanie i
sprawnie technicznie, nie objawiają żadnych usterek ani uszkodzeń, posiadają aktualne
zaświadczenia o odbytych przeglądach technicznych oraz objęte są ubezpieczeniem
(Pojazd – OC, AC, Assistance, NNW, z udziałem własnym Najemcy do kwoty 3000 zł;
Kapsuła – cargo).
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Wynajmujący zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i wszystkich
dokumentów załączonych do Umowy Najmu, wsparcia merytorycznego w
przygotowaniu do podróży i należytej współpracy z Najemcą.

6. REZERWACJA POJAZDU (dokonanie
rezerwacji terminu, zmiana i odstąpienie od
Umowy Najmu)


Rezerwacji Pickup Campera można dokonywać telefonicznie pod nr telefonu: +48 502
399 593, mailowo pod adresem: biuro@camperoffroad.pl, Potwierdzenie rezerwacji
zostanie wysłane na adres e-mail Najemcy.

6.2 Minimalny okres najmu wynosi 3 dni.





Dokonanie rezerwacji nie pociąga za sobą jakichkolwiek skutków prawnych i nie
obciąża Najemcy.
Rezerwacja jest wiążąca dla obu stron dopiero w momencie dokonania wpłaty
zadatku/opłaty przez Najemcę.
Aby dokonać anulowania rezerwacji terminu najmu należy skontaktować się z
Wypożyczalnią wedle informacji zawartych w punkcie 1.
W przypadku anulacji rezerwacji Najemca zobowiązany jest do zaakceptowania
następujących potrąceń:
1. Jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało 60 dni i więcej – 0% - zwrot całości
opłaty rezerwacyjnej,
2. Jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało między 30 a 59 dni – 20% ceny
najmu,
3. Jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało między 14 a 29 dni – 50% ceny
najmu,
4. Jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało mniej niż 14 dni – 75% ceny najmu.

7. WYDANIE ORAZ ZDANIE PICKUP
CAMPERA




Przekazanie i odbiór samochodu z kapsułą, a także zgłoszenie wszelkich zastrzeżeń
następuje w oparciu o Protokół Zdawczo-Odbiorczy, który jest załącznikiem nr 2 do
Umowy Najmu. W nim także zawiera się informacje nt. godziny zdania i późniejszego
odbioru, dodatkowego wyposażenia oraz jest ona podstawą porównawczą pomiędzy
stanem pojazdu w chwili jego przekazania, a stanem w chwili zwrotu. Protokół ten
wydany może zostać dopiero po odbyciu instruktażu obsługi Pojazdu i wyposażenia.
Najemcę obowiązuje godzina przekazania Pickup Campera z najmu. Samowolne
przedłużenie najmu lub brak przekazania takiej informacji Wynajmującemu wiąże się
obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę
spóźnienia. Jeżeli Najemca odpowiednio wcześnie poinformuje Wynajmującego i
uzyska taką informację, to opłata nie obowiązuje. Natomiast po 5h bez sygnału ze
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strony Najemcy Wynajmujący zgłosi podejrzenie kradzieży do odpowiednich
organów ścigania, a także zatrzymuje całość kaucji.
Najemca otrzymuje pojazd całkowicie przystosowany do podróży, a co za tym idzie –
także w pełni zatankowany. W takim samym stanie, czyli wedle zasady „pełny-pełny”,
Pojazd powinien być zwrócony Wypożyczalni. W innym przypadku nalicza się opłatę
cennikową za „dotankowanie” wedle równania: 50zł + kwota dotankowania.
Zasadniczo odbiór i przekazanie Pojazdu następuje pod adresem: 32-700 Bochnia, ul
Tadeusza Lecha 14, jednak za zgodą Wynajmującego możliwy jest dojazd do klienta
lub odbiór z ustalonego wcześniej lokalizacji.
Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwy jest także odbiór i przekazanie w ciągu
weekendu, poza godzinami pracy.

8. CENY NAJMU I DOKONYWANIE
PŁATNOŚCI









Cena najmu ustalana jest na podstawie aktualnego Cennika (do wglądu na stronie www
i wyboru odpowiedniego wariantu zależnego od długości podróży, a także zależy od
dobranego wyposażenia.
Do ceny najmu należy naliczyć obowiązkową opłatę serwisową w wysokości 200 zł na
poczet przeprowadzenia instruktażu obsługi Pojazdu i Kapsuły, ich wyposażenia,
napełnienia zbiornika wody czystej, wymiany butli z gazem (2kg), uzupełnienia
środków czystości (4 rolki specjalistycznego papieru toaletowego i specjalny płyn do
toalety przenośnej) i kompleksowego przygotowania Pickup Campera do drogi.
Płatności w celu uiszczenia opłat za najem Pojazdu podzielona jest według
następujących kryteriów na podstawie ceny najmu:
1. Opłata rezerwacyjna w wysokości 20% płatny jest w ciągu 3 dni od daty
podpisania Umowy Najmu. Brak jego opłacenia oznacza automatyczną anulację
Umowy – w przypadku, gdy do rozpoczęcia najmu pozostało 30 i więcej dni.
2. Opłata w wysokości 50% (opłata rezerwacyjna) płatna jest w ciągu 3 dni od
daty podpisania Umowy Najmu. Brak jej opłacenia oznacza automatyczną
anulację Umowy – w przypadku, gdy do rozpoczęcia najmu pozostało
między 14 a 29 dni.
3. Opłata w wysokości 100% płatna jest w ciągu 3 dni od daty podpisania Umowy
Najmu lub w dniu odbioru – w przypadku, gdy do rozpoczęcia najmu
pozostało mniej niż 14 dni.
4. Płatność końcowa najpóźniej do 14 dni przed przekazaniem pickupa z kapsułą
AZAR4 przez Wynajmującego. W szczególnych sytuacjach i po uprzedniej
zgodzie Wynajmującego możliwa w terminie późniejszym – dotyczy punktu
a).
5. Płatność końcowa najpóźniej do 7 dni przed przekazaniem pickupa z kapsułą
AZAR4 przez Wynajmującego. W szczególnych sytuacjach i po uprzedniej
zgodzie Wynajmującego możliwa w terminie późniejszym – dotyczy punktu
b) i c).
6. W przypadku braku wpływu środków pieniężnych na konto, bez uprzedniego
poinformowania Wynajmującego, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu
a wpłacona kwota zadatku/opłaty nie podlega zwrotowi.
Płatność można uiścić przelewem.
Dane do przelewu: 29 1140 2004 0000 3602 3180 5297 w Banku Mbank S.A.
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W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko Najemcy, z dopiskiem:
„camperoffroad…wynajem od … do ….

9. KAUCJA I JEJ EGZEKWOWANIE






Najemca jest zobowiązany najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem najmu opłacić
kaucję w wysokości 3000 zł. Płatność można uiścić przelewem lub gotówką.
W szczególnym sytuacjach i za zgodą Wynajmującego kaucja może zostać uiszczona
najpóźniej w dniu przekazania Pickup Campera w formie gotówki.
Wpłacona kaucja służy pokryciu kosztów wynikających z usterek wykrytych w czasie
przedziału czasowego od otrzymania Pojazdu przez Wynajmującego a umownym
terminem jej zwrotu. W takiej sytuacji zatajone lub niezauważone usterki muszą być
udokumentowane i przekazane do wglądu byłemu Najemcy w celu uświadomienia,
bądź omówienia konieczności pomniejszenia kaucji o odpowiednią kwotę.
Kaucja jest również zabezpieczeniem dla Wynajmującego celem pokrycia
ewentualnych kosztów za naprawę wyrządzonych szkód, które powstały w okresie
Najmu z winy Najemcy, zaniedbania względem Umowy Najmu lub Regulaminu, a
także otrzymania Pojazdu w nagannym stanie pod względem czystości jednej z jego
części składowych (Pickupa lub Kapsuły). Możliwa jest utrata całkowita lub częściowa
kaucji. Część takich przypadków została przedstawiona w następujących punktach
niniejszego Regulaminu: 4.6, 4.7, 4.12, 7.2, 10.2 i 12.12. Poza tym wysokość
konkretnych uchybień ze strony Najemcy widoczna jest w Cenniku (tabela „Dodatkowe
Opłaty), a należą do nich: czyszczenie pojazdu lub toalety, dotankowanie i opłata za
spóźnienie. Dodatkowe zestawienie wraz z wyszczególnioną wysokością potrącenia z
kaucji lub dodatkową kara umowna poza kaucją znajduję się w poniższej tabeli:

Powód potrącenia
Kradzież lub całkowita szkoda pojazdu
Brak kontroli poziomu oleju silnikowego i
zatarcie silnika
Zgubienie kluczyka z autopilotem
Koszt naprawy mechanicznej
Koszt czyszczenia tapicerki, wnętrza w
przypadku znacznego zabrudzenia
Próba ingerencji w stan licznika km
Holowanie innych pojazdów pickupem
Zatankowanie Pickupa paliwem niezgodnym
ze specyfikacją
Konieczność odbioru pojazdu z innego
miejsca niż umówionego/podanego w
Umowie

Wysokość potrącenia z kaucji lub
dodatkowa kara umowna (netto)
Całkowita wysokość kaucji
Całkowita utrata kaucji
1000 zł
Koszt usługi, części + 10%
Koszt usługi +10%
25 000 zł
300 zł
Koszt naprawy + paliwa + 750 zł
Koszt dojazdu + 100 zł

300 zł
zwrot z nieopróżnioną toaletą chemiczną
300 zł
zwrot z nieopróżnionym zbiornikiem szarej wody 200 zł
zwrot nieposprzątanego samochodu
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Pozostałe szkody, zaniechania itp.



Koszt doprowadzenia do należytego stanu +
10%

Zwrot kaucji następuje w ciągu 7 dni od dnia zakończenia najmu w pełnej wysokości
lub po zakończeniu (wycenie) wysokości kosztów przeznaczonych na naprawę
ewentualnych uszkodzeń, zaniedbań powstałych w czasie podróży Najemcy.

10. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA I
ZAKAZY







Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie Pojazdu pod wpływem alkoholu lub
jakichkolwiek innych środków odurzających.
Zabrania się palenia tytoniu w Pojeździe. Grozi to utratą kwoty 1800 zł, która zostanie
potrącana z kaucji.
Zabrania się holowania innych uczestników ruchu.
Zabrania się przekraczać dozwolonej ładowności
Przewożenie zwierząt jest dozwolenie jedynie za uzyskaniem zgody od
Wynajmującego.
Niedozwolone są jakiekolwiek modyfikacje, wymiany części, bądź ingerencja w Pickup
Campera bez uprzedniego zaistnienia usterki, która powinna być serwisowana przez
profesjonalny warsztat i udokumentowana oraz poinformowaniu o fakcie wystąpienia
takiej sytuacji.

11. ZGODA NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH




Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę
Usługi Doradztwa Biznesowego Sebastian Anioł dla potrzeb niezbędnych do realizacji
warunków Umowy Najmu wraz z jej załącznikami (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem 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 (RODO)).
Administratorem danych osobowych Najemcy oraz Użytkowników Pickup Campera
jest „Usługi Doradztwa Biznesowego Sebastian Anioł” z siedzibą przy ul Rynek 26, 32720 Nowy Wiśnicz, NIP: 868-167-78-24.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Łamanie i ignorowanie postanowień i kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie,
a w szczególności brak udzielenia przez Najemcę informacji nt. bieżących zdarzeń tj.
kolizji, uszkodzeń, może skutkować całkowitą utrata kaucji na rzecz Wynajmującego.
Do postanowień Umowy Najmu i niniejszego Regulaminu stosuje się prawo Polskie.
Wszelkie spory lub roszczenia będzie rozpatrywał Sąd miejscowo właściwy dla
Wynajmującego.
Niniejszy Regulamin został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron i Najemca oświadcza zapoznanie się wszystkimi jego
powyższymi, jak i poniższymi elementami.

PODPIS NAJEMCY, DATA,
MIEJSCOWOŚĆ I OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszym Regulaminem i akceptuję jego warunki.

Podpis Najemcy

…………………….
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