
Załącznik do Ogólnych Warunków Umowy Najmu Kampera (Regulaminu) 

 

TABELA OPŁAT 

 

I. OPŁATY DODATKOWE ZA CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 

LP. CZYNNOŚĆ ADMINISTRACYJNA WYNAJMUJĄCEGO KWOTA OPŁATY BRUTTO 

1 Obsługa administracyjna za dokonanie za zgodą Wynajmującego zmiany 
miejsca wydania/zwrotu Kampera: 

a) zgłoszona wcześniej niż na 7 dni przed datą wydania/zwrotu 

b) zgłoszona na 7 dni przed datą wydania/zwrotu lub później, ale 
wcześniej niż na 24 godziny chwilą wydania 

c) zgłoszona na 24 godziny przed chwilą wydania/zwrotu lub 
później  

 

 

a) BEZPŁATNIE 

 

b) 300zł  
 

c) 500zł  

2 Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów 
administracji o kierującym Kamperem, którym  dokonano wykroczenia   

100 zł 

3 Obsługa administracyjna likwidacji szkody całkowitej w ramach 
ubezpieczenia AC 

1 000 zł 

4 Obsługa administracyjna likwidacji szkody w ramach ubezpieczenia AC 500 zł 

5 Obsługa administracyjna wydania zezwolenia na wyjazd Kamperem z 
Polski po wydaniu Kampera (w trakcie najmu) 

500 zł 

6 Obsługa administracyjna zmiany terminu najmu Kampera 300 zł 

 

II. OPŁATY DODATKOWE ZA NARUSZENIA 

LP. NARUSZENIE NAJEMCY KWOTA OPŁATY  

1 Utrata/zniszczenie dowodu rejestracyjnego 1 000 zł 

2 Utrata/zniszczenie polisy ubezpieczeniowej 500 zł 

3 Utrata/zniszczenie tablicy rejestracyjnej  600 zł 

4 Utrata/zniszczenie kluczyków 1 000 zł 

5 Utrata/zniszczenie instrukcji Kampera 100 zł 

5 Niedozwolony wyjazd Kamperem z Polski 4 000 zł 

6 Niedozwolone udostępnienie Kampera osobie trzeciej 4 000 zł 

7 Zwrot brudnego Kampera (wnętrze) 500 zł 

8 Zwrot brudnego Kampera (na zewnątrz) 300 zł 

9 Zwrot brudnego Kampera (nieoczyszczona toaleta chemiczna) 300 zł 

10 Palenie we wnętrzu Kampera 4 000 zł 

11 Nieuzupełnienie paliwa w baku Kampera zgodnie z wymogami 
Regulaminu 

Koszt zakupu brakującego  

paliwa w cenie netto + opłata 100 zł 

12 Używanie Kampera do jazdy sportowej lub w zawodach sportowych, w 
tym również w nieoficjalnych amatorskich wyścigach lub innej podobnej 
rywalizacji 

4 000 zł 

13 Przewożenia ładunku przekraczającego dopuszczalną ładowność, a 
także ładunku, który mógłby powodować uszkodzenie/zniszczenie 
Kampera lub jego trwałe albo trudne do usunięcia zabrudzenie 

4 000 zł 

14 Wskazanie do Umowy fałszywych danych Najemcy lub Użytkownika 4 000 zł 

15 Opóźnienie (w przypadku Najemcy będącego Konsumentem – zwłoka) w 
zwrocie Kampera: 

a) pierwsza godzina 

b) druga godzina 

c) trzecia godzina 

d) czwarta godzina i następne  

  

a)  50 zł  

b) 100 zł  

c)  150 zł  

d)  200 zł  

 

17 Zwrot Kampera w innym miejscu niż uzgodniony bez uprzedniej zgody 
Wynajmującego  

OPŁATA Z PKT I.1.c powiększona o 
kwotę 2000 zł 

18 Nieodstawienie Kampera na obowiązkowy przegląd gwarancyjny lub 
pogwarancyjny albo niezawiadomienie Wynajmującego o konieczności 
takiego przeglądu 

2 000 zł 

 


