REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAMPERÓW
Lp.

Opis

Cena (PLN)

1

Zdanie nieumytego / brudnego kampera z zewnętrz.

200

2

Zdanie nieumytego / brudnego kampera wewnątrz.

250

3

Czyszczenie pojazdu po zwierzętach (pranie pokrowców, dywaników).

500

4

Zdanie zanieczyszczonej (całkowicie bądź w części) kasety toalety
chemicznej.

100

5

Zalanie pomieszczenia toalety chemicznej fekaliami bądź innymi
płynami.

6

Korzystanie z pojazdu po wygaśnięciu umowy.

7

Zdanie auta z niepełnym zbiornikiem paliwa.

8

Zdanie lub odebranie pojazdu w innych godzinach niż w czasie godzin
pracy wypożyczalni.

9

Podstawienie kampera w Polsce.

1 500
300
(kwota dotyczy
każdej
rozpoczętej
godziny)
(kwota wg FV
uzupełnienia
paliwa + 100)
500
1 000 + 1,6 za
każdy km (liczona
w dwie strony)
1 000 + 1,6 za
każdy km (kwota
dotyczy w dwie
strony)

10

Odbiór kampera w Polsce.

11

Złamanie zakazu palenia papierosów bądź e-papierosów.

2 000

12

Prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu bądź innych substancji
niedozwolonych.

5 000

13

Niepowiadomienie policji do każdego zdarzenia drogowego.

5 000

14

Ubrudzenie: tapicerki fotela, materaca, siedzenia, oparcia, pokrowca.

15

Uszkodzenie rolety okiennej.

16

Wymiana rolety okiennej w zabudowanym oknie w kuchni (uszkodzenie
bądź porwanie zasłonki lub moskitiery).

17

Uszkodzenie plastikowych mocowań rolet.

18

Uszkodzenie narożników w tylnym zderzaku.

19

Uszkodzenia tylnego zderzaka (bez lamp).

200
(kwota dotyczy
jednej sztuki)
850
(kwota dotyczy
jednej sztuki)
1 000
(kwota dotyczy
jednej sztuki)
25
(kwota dotyczy
jednej sztuki)
od 900
(kwota dotyczy
jednej sztuki)
od 2 500

1

20

Uszkodzenia tylnego zderzaka (z lampami).

21

Uszkodzenie listew pod garażem.

22

Wymiana przedniego pasa w Integra ( nie ma części osobno
np. zderzaka, boku).

23

Porysowanie okien.

24

Zarysowanie karoserii pojazdu (dotyczy płytkich rys o szerokości max do
30 cm).

25

Zarysowanie karoserii pojazdu (głębokie rysy).

od 3 500
od 2 000
(kwota dotyczy
jednej sztuki)

Uszkodzenie pojazdu wynikające z zastosowania nieprawidłowego
paliwa.

26

Wynajmujący zleca badania firmie zewnętrznej w celu stwierdzenia
pomyłki wynikającej z zastosowania niewłaściwego paliwa. Koszty
ekspertyzy pozostają po stronie najemcy.

Uszkodzenie pojazdu wynikające z zastosowania niskiej jakości paliwa.

27

Najemca jest odpowiedzialny za wybór stacji paliw, na których dokonuje
tankowania pojazdu. Wynajmujący rekomenduje tankowanie oleju
napędowego uszlachetnionego tylko na markowych i zaufanych stacjach
paliw.
Wynajmujący zlecając badania firmie zewnętrznej w celu
stwierdzenia użycia niskiej jakości paliwa, koszty ekspertyzy pozostają
po stronie najemcy.

28

Zanieczyszczenie zbiornika czystej wody, które doprowadziło do
uszkodzenia instalacji wodnej i pieca.

29

Pozostałe szkody jakie nie zostały ujęte powyżej będą ustalone na
podstawie FV:
- zakupu części;
- usługi bądź roboczogodziny (200 PLN za każdą rozpoczętą godzinę).

2

około 50 000
(potrącenie całej
kaucji, naprawa z
AC lub OC).
od 200
(kwota dotyczy
jednej sztuki)
od 150
(kwota dotyczy
m.b.)
od 500
Najemca ponosi
koszty naprawy
oraz strat
spowodowany
brakiem
możliwości
dalszego najmu
kampera: do
30 000
Najemca ponosi
koszty naprawy
oraz strat
spowodowany
brakiem
możliwości
dalszego najmu
kampera: do
30 000
Najemca ponosi
koszty naprawy
oraz strat
spowodowany
brakiem
możliwości
dalszego najmu
kampera: do
100 000
Wycena
indywidualna

Wynajmujący ma prawo do skorzystania z autoryzowanych stacji
producentów pojazdów w celu usunięcia wszelkich szkód, za które
odpowiedzialność ponosi Najemca.

30

Dodatkowo: transport, wynajem specjalistycznych pomieszczeń i
narzędzi w celu naprawy kampera są po stronie najemcy (do wysokości
wpłaconej kaucji lub w przypadku szkód niekomunikacyjnych – do
wartości wyrządzonych szkód)

Wycena
indywidualna

Inne naprawy wnętrza, karoserii, braki w wyposażeniu będą wyceniane
zgodnie z kosztami naprawy i zakupu tych elementów.

31

W przypadku utraty możliwości ponownego wynajmu kampera
wynikającej ze szkody jakiej dopuścił się najemca, wynajmujący ma
prawo do obciążenia najemcy (3 000 PLN)

32

Wszczęcia
procedury
wypożyczonego.

poszukiwania/odzyskania

pojazdu

33

Zgubienie bądź niezdanie:
- kluczyków;
- książki pojazdu;
- książki gwarancyjnej;
- dowodu rejestracyjnego;
- pilot;
- pestek zabezpieczających;
- potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia.

34

Dojazd z zapasowym kluczykiem na terenie Polski i na terenie Europy:
1,50zł brutto za każdy przejechany kilometr liczony w dwie strony
( siedziba BALCAMP, miejsce postoju kampera, siedziba BALCAMP) +
45,00 złotych kosztów diety i wynagrodzenia pracownika za każdą
rozpoczętą godzinę pracy w celu dostarczenia kluczyka. Stawka ta
obowiązuje również w innym przypadku gdy będzie konieczny wyjazd
pracownika BALCAMP do Najemcy.

35

Zerwanie plomb BALCAMP ze śrub.

36

Jednorazowe udostępnienie danych dot. umowy
organom np. Policji, Prokuratury, Straży Granicznej.

Wycena
indywidualna

5 000

1 000
(kwota dotyczy
jednej rzeczy)

Wycena
indywidualna

5 000
upoważnionym

200

………………………………………
(data i podpis najemcy)

3

