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OFERTA WYNAJMU AUTA KAMPINGOWEGO   

  

Kamper :   

  

  

Termin :   

  

  

  

  

Cena za dobę    

Rabat    

Cena po rabacie    

Ilość dób    

Suma wynajmu     

Opłata serwisowa     

Pozostałe wyposażenie     

Suma brutto    

Kaucja     

Razem    

Zaliczka     

  

                         

  

  

• Kaucja zwrotna 5 000,00 zł od kampera  

• Udział własny  2 500, 00 zł (możliwość dodatkowego ubezpieczenia)  

• BRAK LIMITU KILOMETRÓW  

• Wszystkie auta posiadają gwarancję fabryczną /ubezpieczenie OC/AC/Asistans Opłata 

dodatkowa:  

  

Opata serwisowa obowiązkowa 430 zł obejmuje:  
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• sprawdzenie stanu technicznego  

• mycie wewnątrz i na zewnątrz auta  

• uzupełnienie płynu do spryskiwaczy  

• uzupełnienie paliwa  

• napełnienie zbiornika z wodą  

• opróżnienie zbiornika na brudną wodę  

• przeszkolenie z zakresu obsługi  

• jedną butlę z gazem  

• 7 tabletek do toalety chemicznej  

• cztery rolki papieru specjalnego do toalety chemicznej  

• przetwornice prądu 12/220V 500 W umożliwia podłączenie m. in. laptopa, ładowarki, 

itp.  

• zestaw kabli wraz z adapterem do podłączenia zewnętrznego źródła prądu 220V  

• wąż do napełniania zbiornika czystej wody z końcówkami  

• zestaw mat termicznych na przednie szyby  

• klocki najazdowe  

• gaśnica ,apteczka, trójkąt ostrzegawczy ,kamizelki odblaskowe  

• komplet żarówek i bezpieczników  

• zestaw naprawczy koła  

• suszarka na pranie  

• kosz na śmieci ,worki, szczotka wc zmiotka ,łopatka  

• płyn do garnków ,myjki ,iskrownik, ręcznik papierowy ,mydło w płynie  

• dywanik łazienkowy ,dywanik pokojowy ,wycieraczki 2 szt.  

• parkowanie samochodu klienta na ogrodzonym terenie  
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JAK REZERWOWAĆ:  

  

  

1. Po akceptacji warunków wynajmu prosimy o przesłanie danych do przygotowana 

umowa.  

  

2. Po wypełnieniu danych przesyłamy na Państwa adres e-mail wypełnioną umowę  

  

3. Jeśli wszystko się zgadza, wpłacają Państwo 30% wartości wynajmu na rachunek 

bankowy Santander 20109020530000000135267906    i przesyłają skan podpisanej 

umowy             

  

4. Po otrzymaniu od Państwa skanu umowy i zaksięgowaniu wpłaty przesyłamy Państwu 

skan umowy podpisany przez nas i potwierdzenie wpłaty zaliczki  

  

5. Pozostałą kwotę wraz z kaucją należy wpłacić przed odbiorem auta na konto bankowe 

(co najmniej trzy dni wcześniej) lub gotówką  

  

6. Przed przekazaniem  i odebraniem auta sporządzamy protokół zdawczo odbiorczy 

opisujący faktyczny stan auta  
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UMOWA NAJMU POJAZDU KEMPINGOWEGO  

  

  

zawarta w dniu ............ w Krakowie pomiędzy  

  

Spider Camper   

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością   

Spólka Komandytowa Ul 

Skołczanka 7 30-398 Kraków  

NIP 6762536593 KRS 

0000696890  

tel. +48 604 443 946,  e-mail: 

info@spidercamper.pl  

  

zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym  

  

a  

  

  

  

zwany w dalszej części Najemcą  

  
  
  

  

§1  

  

 PRZEDMIOT UMOWY  

  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem samochodu kempingowego Ford Roller 

Team 267 TL rok 2019  zwanego w dalszej części umowy Pojazdem wraz z 

wyposażeniem dodatkowym, opisanymi szczegółowo w protokole 

zdawczoodbiorczym, na czas oznaczony za wynagrodzeniem.  

  



„Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem”   
(cyt. Chłopcy z Placu Broni)  

  
  
  

 

  

Spider Camper Spółka z.o.o Spólka Komandytowa ul.Skołczanka 

7  30-398 Kraków     

NIP 6762536593  KRS 0000696890  

Konto Bankowe : Santander 20109020530000000135267906                

www.spidercamper.pl   info@spidercamper.pl  tel: +48 604 443 946                

                   
              

                

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Protokół zdawczo-odbiorczy, ( zwany 

dalej Protokołem ) podpisywany przez strony w chwili wydania pojazdu. Protokół 

określa markę, model, nr rejestracyjny , nr VIN, stan  techniczny pojazdu , rodzaj i  stan 

techniczny  jego wyposażenia   - stanowiąc  podstawę do porównania w chwili jego 

zwrotu.   

  

3. Wynajmujący oświadcza, iż przysługuje mu prawo władania i dysponowania pojazdem 

będącym przedmiotem niniejszej umowy. Pojazd posiada aktualną polisę OC, AC, NW, 

Assistance, ma ważne badania techniczne, przeglądy i jest dopuszczony do ruchu.  

  

  

4. Wynajmujący przy wydaniu pojazdu  przekaże Najemcy  kopie dokumentów      

ubezpieczeniowych  w tym   warunki ubezpieczenia  określające procedury 

postępowania. Najemca jest zobowiązany do ich przestrzegania i ponosi 

odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą z naruszenia  warunków 

ubezpieczenia. Najemca potwierdza odbiór powyższych dokumentów w Protokole.   

  

5. Najemca  odpowiada za szkody komunikacyjne  do  wysokości  2 500 zł ,  oraz za  

szkody w zakresie  przekraczającym wysokość uzyskanego przez Wynajmującego  

odszkodowania . Pełną odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi  w razie  odmowy 

jego wypłaty przez  firmę ubezpieczeniową z przyczyn leżących po stronie  Najemcy .  

  

  

§2   

  

CZAS TRWANIA UMOWY  

  

1. Wynajmujący zobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy do przekazania Najemcy 

Pojazdu na czas określony a to za okres od ........... do .......... Strony oświadczają, iż 

termin ten zostanie  potwierdzony w Protokole . Zwrot pojazdu następuje do godziny  

11.00 w ostatnim dniu czasu trwania umowy , a wydanie pojazdu najemcy nastąpi od 

godziny 16.00 w pierwszym dniu wynajmu.  

  

2. Czas trwania umowy może być przedłużony wyłącznie za wyraźną zgodą 

Wynajmującego. Zgoda wynajmującego może być wyrażona ustnie, lecz  dla jej 

skuteczności musi  być udokumentowana pisemnie lub  w drodze elektronicznej  ( maile 

lub  w formie sms). Przedłużenie  czasu trwania umowy  daje Wynajmującemu prawo 

do naliczenia opłaty dodatkowej wg tych samych zasad , które obowiązywały przy 
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ustalaniu ceny Najmu przy zawieraniu umowy – proporcjonalnie od  czasu o jaki umowa 

jest przedłużana  .  

  

  
3. Zwrot Pojazdu przed terminem na jaki umowa została zawarta nie daje Najemcy prawa 

do obniżenia ceny.   

  

4. Po upływie czasu trwania umowy  Najemca zobowiązany jest do  zwrotu Pojazdu 

Wynajmującemu w siedzibie firmy w Krakowie ul Skołczanka 7 . Do godziny 11.00 w 

ostatnim dniu trwania umowy. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w ustalonym 

terminie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Kary Umownej w wysokości 100 zł  

za każdą rozpoczęto godzinę opóźnienia w wydaniu Pojazdu .   

  

5. W przypadku braku zwrotu pojazdu w wyznaczonym terminie i w ciągu 6 następnych 

godzin oraz jednocześnie braku poinformowania Wynajmującego o przyczynach 

opóźnienia, Wynajmujący zawiadomi właściwe organy ścigania o możliwości 

popełnienia przestępstwa. Skutkuje to nadto całkowitą utratą wpłaconej przez Najemcę 

kaucji, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej wskazanej w ust 4 niniejszego 

paragrafu  

  

         §3  

  

WYNAGRODZENIE  

  

1. Wynagrodzenie  za korzystanie z przedmiotu umowy strony ustalają następująco :     

-       cena za dobę         -      ilość dób   

- suma wynajmu    

- opłata serwisowa   

- dodatkowe wyposażenie   

- suma brutto   

  

  

2. Wynagrodzenie  jest płatne najdalej  do momentu  wydaniu pojazdu , co zostanie 

potwierdzone w Protokole. Płatność następuje przelewem na rachunek bankowy 

Wynajmującego. Nr rachunku bankowego 20109020530000000135267906 Santander 

Bank   
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3. Dowodem zapłaty jest potwierdzenie  przelewu przekazane Najemcy .   

  

4. Jeżeli Najemców jest kilku, ich odpowiedzialność za wszelkie należności wynikające z 

niniejszej  umowy  jest solidarna.   

  

  
5. Dla potrzeb ustalenia dodatkowego wynagrodzenia w razie przedłużenia czasu trwania 

umowy – strony ustalają , iż Wynagrodzenie określane jest dobowo. Przez dobę 

rozumie się kolejne 24 godziny liczone od chwili wydania pojazdu Najemcy i 

przysługuje ono w pełnej wysokości za każdą rozpoczętą dobę.   

  

6. Kaucja . Oprócz wynagrodzenia  za korzystanie z Pojazdu  wskazanego w pkt 1 nin. 

§, Najemca zobowiązany jest do zapłaty zwrotnej kwoty 5000 zł tytułem kaucji na 

zabezpieczenie wszelkich roszczeń i należności przysługujących Wynajmującemu z 

tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kaucja płatna jest najpóźniej 

w chwili wydania pojazdu z potwierdzeniem wpłaty w Protokole w gotówce lub 

przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy. Kaucja podlega rozliczeniu  najdalej 

do 7 dni po dacie  zwrotu pojazdu . Z kaucji mogą być potrącone wszelkie należności 

Najemcy mające źródło w realizacji nin. umowy .  

  

7. Zaliczka. W przypadku wcześniejszej rezerwacji pojazdu,  jej potwierdzenia przez 

Wynajmującego  oraz,  jako warunku rezerwacji, niezbędne jest dokonanie przez 

Najemcę  w ciągu 3 dni liczonych od dnia potwierdzenia rezerwacji,  wpłaty zaliczki  na 

poczet rezerwacji w wysokości 30% wynagrodzenia brutto opisanego w §3 ust 1 na 

rachunek bankowy Wynajmującego bądź osobiście za pokwitowaniem (nie mniej jak 

1000 zł)  - zaliczka ta jest  zaliczana na poczet wynagrodzenia .  

  

8. Inne opłaty. Najemca odpowiada osobiście za wszystkie dodatkowe koszty związane 

z najmem pojazdu, które powstaną z jego przyczyny takie jak m.in. opłaty 

administracyjne, winiety, opłaty za parkowanie, mandaty karne, otrzymane na terenie 

kraju bądź poza jego granicami. W przypadku, gdy Wynajmujący posiada wiedzę o 

zaistniałych kosztach podlegają one potrąceniu z kaucji wpłaconej przez Najemcę. W 

przypadku ujawnienia takich kosztów po zwrocie kaucji, Najemca zobowiązany jest do 

zapłaty dochodzonej przez stosowne organy kwoty w terminie 7 dni od wezwania 

Najemcy na piśmie bądź w drodze elektronicznej.  

  

9. Zastrzeżona w umowie kara umowna z tytułu braku zwrotu pojazdu w terminie wynosi 

100 zł za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od upływu terminu do wydania samochodu 
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Wynajmującego  w pierwszej kolejności podlega  potrąceniu z kaucji, natomiast w 

przypadku, gdy przekracza ona jej wysokość, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia 

różnicy w terminie 7 dni.  

  

  

   

§4  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy do  ustalonego dnia wydania 

pojazdu .  

2. Jeżeli odstąpienie od umowy następuje w terminie co najmniej 30 dni przed dniem 

wydania samochodu,  wszelkie świadczenia stron podlegają wzajemnie zwrotowi w 

pełnej wysokości w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy,   

3. W przypadku odstąpienia przez Najemcę od umowy w terminie krótszym niż 30 dni 

przed ustalonym dniem wydania Pojazdu - wpłacona kwota na poczet rezerwacji nie 

podlega zwrotowi  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wykonane w formie pisemnej bądź 

w drodze elektronicznej.( e-mail, sms ) .  

  

§5  

OBOWIĄZKI NAJEMCY  

  

1. Najemca zobowiązany jest do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

z zachowaniem zasad prawidłowej eksploatacji, przestrzegania wszystkich właściwych 

instrukcji  udostępnionych Najemcy w formie pisemnej  lub ustnie podczas  szkolenia 

przed wydaniem pojazdu oraz  wszelkich procedur. Najemca potwierdza 

przeprowadzenie szkolenia w Protokole .   

  

2. Najemca przed odbiorem pojazdu na prawo do  jazdy próbnej w towarzystwie 

Wynajmującego lub osoby przez niego wskazanej   

  

3. Kierowcą pojazdu może być  tylko Najemca i osoba wskazana przez kierowcę jako 

drugi kierowca, wpisana do Protokołu zdawczo-odbiorczego. Kierujący pojazdem 

musi mieć ukończone 26 lat oraz posiadać prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat.   
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4. Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu lub użyczenia  Pojazdu, i jest 

odpowiedzialny  za przestrzeganie wszystkich wymagań niniejszej umowy przez innych 

kierowców i użytkowników pojazdu wspólnie z nim podróżujących   

  

5. W chwili wydania pojazdu Najemca okazuje Wynajmującemu prawo jazdy oraz 

przedkłada jego kserokopię. Nadto obowiązkiem Najemcy jest okazanie oryginału oraz 

przedłożenie kserokopii drugiego dokumentu tożsamości, zaś w przypadku osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych nadto odpisu z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej bądź Krajowego Rejestru 

Sądowego.    

  

6. Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu w 

całym pojeździe pod rygorem zapłaty  kary umownej w wysokości 5000 zł . Kara ta 

może być potrącona z wpłaconą kaucją. W razie konieczności przeprowadzenia 

napraw   związanych  z koniecznością pozostawieniem zapachu tytoniu w pojeździe 

takich jak m.in. wymiana tapicerki na nową, usunięcie zapachu, Najemca pokryje pełny 

ich koszt , nawet jeżeli  ich będzie on  wyższy od  umówionej  kary umownej  

  

7. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian i przeróbek w pojeździe. Najemcy nie 

wolno dokonywać w Pojeździe samodzielnych napraw bez uprzedniego 

poinformowania Wynajmującego i jego wyraźnej zgody.   

  

8. W przypadku awarii lub wypadku Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego 

poinformowania o tym fakcie Wynajmującego, który podejmuje decyzję co do dalszego 

postępowania. Niezależnie Najemca ma obowiązek dopełnić wszelkich procedur  firm 

ubezpieczeniowych . W przypadku kolizji  Najemca zobowiązany jest  nadto 

powiadomić właściwe organy ścigania pod rygorem odpowiedzialności finansowej za 

zaistniałą szkodę.   

  

9. Najemca odpowiada za szkody w Pojeździe ujawnione po jego zwrocie, jeżeli ich  

wykrycie w chwili odbioru pojazdu było niemożliwe lub znacznie utrudnione.   

  

              §6  

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
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1 Sposób zawarcia umowy . Umowa niniejsza zostaje  zawarta w drodze pisemnej 

poprzez wymianę podpisanych przez obie strony egzemplarzy umowy  lub poprzez 

przesłanie przez Najemcę i Wynajmującego faksem lub w drodze elektronicznej 

podpisanego egzemplarza umowy drugiej stronie . Od dnia 8 września 2016 r. umowa 

może zostać zawarta także w formie dokumentowej przewidzianej w kodeksie 

cywilnym za pomocą wymiany dokumentów w formie elektronicznej poprzez akceptację 

w całości jej postanowień z uwzględnieniem ustaleń poczynionych przez strony w 

drodze elektronicznej.   

  

  

  

2 Oświadczenia  związane z realizacją umowy i korespondencja  z nią związana może 

się odbywać :  

    w formie elektronicznej  mailowo  na adresy :   

                             Najemca:   

                             Wynajmujący: info@spidercamper.pl           

korespondencyjnie na adresy wskazane na wstępie umowy            

telefonicznie  ( w tym sms) :  

      Najemca nr tel.    

      Wynajmujący nr tel. +48 604 443 946  

3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego.  

4 Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwego sądu w Krakowie.   

5 Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych 

przez Wynajmującego zawartych w jakichkolwiek dokumentach przedkładanych przez 

Najemcę dla celów zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem Wynajmującego.   

6 Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron  

7 Wszelkie zmiany nin. umowy muszą być dokonane pod rygorem ich nieważności  

aneksem w formie dopuszczonej nin .umową.   
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  Najemca                  Wynajmujący   

  

………………………………..                                                            ………………………………..   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Lista wyposażenia dodatkowego do wynajęcia         

          

          

          

Wynajmujący :(Nazwisko i Imię)          

Okres wynajmu          

          

          

Dodatkowe wyposażenie  

cena za 

tydzień  

Ilość 

szt.  

Ilość 

tyg.  

 Wartoś 

ć  

I. Na zewnątrz               

Krzesło turystyczne 2 położenia  7 zł         0  

Stolik turystyczny 4 osoby 78x58  7 zł         0  

Stolik turystyczny 6 osób 120x 60  13 zł         0  

Stolik turystyczny 8 osób 160x80  25 zł         0  

Łóżko polowe rozkładane   10 zł        0  

Mata pod markizę  15 zł         0  
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Mata pod markizę premium  40 zł         0  

Stopień  3 zł         0  

Hamak  8 zł         0  

Lampa anty moskito  10 zł         0  

II. Kuchnia            0  

Czajnik, patelnia, garnki  15 zł        0  

Melamina, tależe kubki Gimex  15 zł        0  

Sztućce Gimex  8 zł        0  

Filiżanki, kieliszki, szklanki Gimex  15 zł        0  

Pełne podstawowe wyposażenie kuchni 

razem  50 zł       

 

0  

Ekspres na kapsułki  12 zł         0  

Czajnik elektryczny 12 v Waeco  12 zł         0  

Zbiornik na wodę z kranem 15  litrów  5 zł         0  

Butla gazowa dodatkowa 11 kg (propan)  70 zł      0  0  

III. Sypialnia            0  

Pościel z obłoczkami  20 zł         0  

Ręczniki Duży i maly 2 szt  10 zł         0  

Podkłady przeciw zamoczeniu materaca  5 zł         0  

Koce 2 szt  5 zł         0  

IV. WC/łazienka            0  

Suszarka 12 v  5 zł         0  

Tabletki do toalety Dometic 8 szt.  30 zł         0  

Papier specjalny do toalety soft 4 rolki  20 zł      0  0  
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V. Pozostałe           0  

Nawigacja Garnin Camper 7"  40 zł        0  

CB Radio  15 zł        0  

Krótkofalówki 2 szt zasieg 10 km motorola  20 zł        0  

Pokrowiec na rowery  10 zł        0  

Razem           0  

          

          

Uwagi :          
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Przykład protokołu przekazania  

Załącznik nr.2  

  

Anna Piwowarczyk-Pająk ul. 

Skołczanka 7  

30-398 Kraków www.spidervan.pl  
Tel.604-443-946  

E-mail: info@spidervan.pl  

  

  

PROTOKÓŁ ZDAWCZO –ODBIORCZY  

  

  

Protokół zdawczo odbiorczy dotyczy samochodu kempingowego marki ……………….. 

kolor biały rok produkcji ………………..  o numerze rejestracyjnym  …………………  

 numer nadwozia ……………………………  

  

Przekazanie samochodu 

Najemcy  

  Odbiór samochodu od 

Najemcy  

  

Data:  Godzina:  Data:  Godzina:  

Przekazujący:  

  

  

  

  

  Przekazujący:    

Pesel:    Pesel:   

  

  

http://www.spidervan.pl/
http://www.spidervan.pl/
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Odbierający:   

  

  

  

  Odbierający:     

  

Pesel:   

  

  

  

  Pesel:    

  

  

  

1.STAN SAMOCHODU  PRZEKAZANIE  ODBIÓR  

Stan licznika samochodu      

Stan zewnętrzny samochodu  Nie uszkodzony  Nie uszkodzony / 

uszkodzony*  

Zbiornik paliwa   Pełny  Pełny/ Nie Pełny*  

Zbiornik płynu do spryskiwaczy   Pełny  Pełny/ Nie Pełny*  

Kontrolki Ostrzegawcze po starcie  Nie Palą Się    

Szyby ,okna i okna dachowe   Nie uszkodzone   Nie uszkodzone/ 

uszkodzone*  

2.STAN WNĘTRZA SAMOCHODU      

Wnętrze samochodu   Brak uszkodzeń  Brak  

uszkodzeń/uszkodzenia *  

Zbiornik wody szarej  Pusty  Pusty / Pełny*  

Kaseta sanitarna   Pusta  Pusta / Pełna*  

Wszystkie odpływy   Drożne  Drożne / Nie Drożne*  

Kuchenka Gazowa  Sprawna  Sprawna / Nie Sprawna*  

Ogrzewanie   Sprawne  Sprawne / Nie Sprawne*  

Lodówka  Sprawna  Sprawna / Nie Sprawna*  

Klimatyzacja + Pilot  Sprawna  Sprawna / Nie Sprawna*  

Łóżko elektrycznie opuszczane   Sprawne  Sprawna / Nie Sprawna*  

3.WYPOSAŻENIE TECHNICZNE      

Telewizor +Pilot  Sprawny  Sprawny / Nie Sprawny*  

Antena zewnętrzna dvb  Jest  Brak  

Antena satelitarna  Sprawna  Sprawna/Nie Sprawna  

Dekoder tv sat  Sprawny  Sprawna/Nie Sprawna  

Stacja multimedialna  Sprawna  Sprawna/Nie Sprawna  

Karta sd auto mapa  Jest  Jest /Nie ma  
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Radio Samochodowe  Brak  Brak  

Markiza + korba  Sprawna  Sprawna / Nie Sprawna*  

Bagażnik na 4 rowery  Sprawny  Sprawny /Nie Sprawny *  

Panel Solarny  Sprawny  Nie uszkodzony / 

Uszkodzony*  

Kamera cofania  Sprawna  Sprawna / Nie Sprawna*  

Butla Gazowa 11 kg  Jest  Jest /Nie ma*  

Przewód elektryczny na bębnie plus 

przejściówka  

Jest  Jest /Nie ma*  

  

Wąż do napełniania wody + złączki  Jest  Jest /Nie ma*  

Gaśnica/apteczka/trójkąt/kamizelki  Jest  Jest /Nie ma*  

Przetwornica 500 W  Jest  Jest /Nie ma*  

Mata termiczna na przednią szybę  Jest  Jest /Nie ma*  

Zestaw naprawczy koła  Jest  Jest /Nie ma*  

Najazdy   Jest  Jest /Nie ma*  

Akumulator pokładowy  Jest  Jest /Nie ma*  

4.SZKOLENIE Z OBSŁUGI WSZYSTKICH       

SYSTEMÓW WYPOSAŻENIA  Przeprowadzone    

5.DOKUMENTY PRZEKAZANE NAJEMCY      

Dowód rejestracyjny  Przekazany  Odebrany / Nie odebrany*  

Polisa ubezpieczeniowa  Przekazana  Odebrana / Nie odebrana *  

Jeden komplet kluczyków  Przekazany    

Ogólne warunki ubezpieczenia  Przekazane    

Instrukcja Pojazdu + gwarancja  Przekazana    

6.NAJEMCA ZOSTAWIŁ WŁASNY  

SAMOCHÓD  

Zostawił / Nie 

zostawił*  

Odebrał/ Nie odebrał*  

Kluczyki   Zostawił / Nie 

zostawił*  

Odebrał/ Nie odebrał*  

Stan auta zewnętrzny  Uszkodzone /Nie 

uszkodzone  

  

7.Kaucja w wysokości 5000 zł   Pobrana     

      

*nie potrzebne skreślić Uwagi:  

  

  

  

Podpis Przekazującego      

Podpis Odbierającego      
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Opis  

Oferujemy Państwu wynajem nowych kamperów  modele 2019 w promocyjnych cenach od 275 zł 

doba brak limitu kilometrów  

Podróżuj gdzie i kiedy chcesz, mając pod ręką kompletne wyposażenie i wygody typu kuchenka z 

lodówką, wygodne łóżko, TV z DVD czy w pełni wyposażoną łazienkę.  

Pierwszy raz korzystacie Państwo z takiej formy wypoczynku? Prosimy o kontakt, a wszystko 

Państwu przedstawimy, wyjaśnimy i doradzimy. Zapraszamy również do oglądania kamperów  

Informacje:  

Do prowadzenia naszych kamperów  wystarczy prawo jazdy kategorii B, nie potrzebujesz 

dodatkowych uprawnień!  

Auta mają gwarancie fabryczną assistance Ford pełne ubezpieczenie możliwe zniesienie udziału 

własnego (dodatkowe ubezpieczenie)  
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Nowe modele Roler Team na rok 

2019  

• Kronos 284TL   przeznaczony dla 5 osób  

• Kronos 267TL   przeznaczony dla 4 osób  

Podwozie to Ford Transit z silnikiem 170 Km (rakieta)  

• Dwie poduszki powietrzne  

• Abs/Esp/Asr  

• Klimatyzacja Kabiny  

• Tempomat  

• Radio usb sterowane w kierownicy  

• Elektryczne szyby  

• Elektryczne lusterka  

• Komputer  

• Kapitańskie ,obrotowe fotele  

• Kamera cofania  

• Markizy na przednią i boczną szybę  

• Poszerzony rozstaw osi tylnej  

• Długość 7450 mm •  Szerokość 2350 mm  

• Wysokość  2950 mm  

• Masa 2790 kg  

• Spalanie 8-10 l olej napędowy  
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Salon elegancki w jasnych kolorach duża przestrzeń rozjaśniana dodatkowo dużym 

panoramicznym otwieanym oknem stoliki obrotowe z regulacją położenia białe  

szafki  samodomykające w każdej wersji w salonie elektrycznie opuszczane łożko , Wszystkie 

okna otwierane  uchylne z markizą ,roletą i firanką  
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• Kuchnia zasilana gazem dwie butle 11 kg  

• Kuchenka trzypalnikowa z iskrownikiem  

• Lodówka 141 litrów automatyczna  

• Zbiorniki czystej wody 130 litrów • Zbiornik szarej wody 140 litrów • Zbiornik Wc 17 litrów na 

kółkach  

• Ogrzewanie Truma 4 Ce  

• Oświetlenie Led nocne niebieskie  
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• Sypialnia 284 TL z tyłu dwa łożka  200 x 90 cm z możliwością połączenia powstaje wtedy spanie 

dla trzech osób 200 x 220 cm  

• Sypialnia 267 TL  z tyłu łóżko małżenśki 140 x 188 cm z możliwością regulacji wysokości  

• Dodatkowe spanie dla dwóch osób powstaje po opuszczeniu elektrycznie łóżka w salonie 140 x 

220 cm z siatkami zabezpieczajacymi na noc  

• Wszystkie łóżka mają stelaże pod materacami poprawiające komfort spania  

• Sypialne posiadają zamykane drzwi odzielające jadalnię  

• W sypialni mamy do dyspozycji toaletę z umywalką i oddzielny prysznic  

Dodatkowe Wyposażenie  

• Kamera cofania w lusterku  

• Nawigacja 7 cali z mapami Europy  

• Markizy na przednie i boczne szyby przód  

• Tv z Dvd plus antena DVB  

• Oświetlenie na zewnątrz  

• Markiza zewnętrzna 450 cm  

• Bagażnik na cztery rowery  

• Wydajny panel solarny na dachu  

• Dodatkowa klimatyzacja postojowa  
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Cennik 2020 
Ceny brutto w zł  

  

  

Sezon  7 dni  14 dni  21 dni  

Wysoki  600  570  550  

Sredni  400  380  350  

Niski  350  300  275  

• Sezon wysoki weekend majowy, 27.06-31.08 2020  

• Sezon średni maj, czerwiec ,wrzesień 2020  

• Sezon niski styczeń , luty ,marzec ,kwiecień październik , listopad , grudzień 2020 

• Auto z automatyczną skrzynią dopłata 30 zł doba 

  

Dodatkowe Uwagi  

  

• Wynajem poniżej 7 dni ustalany indywidualnie  

• Brak limitu kilometrów  

• Opłata serwisowa 430 zł  

• Kaucja 5000 zł  

• Auta nowe Gwarancja Fabryczna  

• Asistance ,Oc ,Autocasco  

• Udział własny 2500 zł (możliwe dodatkowe ubezpieczenie)  
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