OGÓLNE WARUNKI NAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH
W BASIK BOERNER WOJTASIK
 Osoba wynajmująca samochód kempingowy musi mieć ukończony 26 rok życia i posiadać
prawo jazdy kategorii B od minimum 3 lat.
 Osoba wynajmująca samochód musi posiadać (przedstawić do wglądu i dokonania ksero)
dwa aktualne dokumenty tożsamości ze zdjęciem: prawo jazdy i dowód osobisty lub
paszport.
 Warunkiem wynajęcia samochodu kempingowego jest wpłacenie kaucji zwrotnej
w wysokości 3 000 PLN.
 Pojazdy wynajmowane są na minimum 3 dni, a w sezonie wysokim na minimum 7 dni.
 Potwierdzenie rezerwacji następuje po wpłacie 1000 PLN – lub całości kwoty, jeżeli jest
niższa niż 1 000 PLN. Pozostała kwota za wynajem samochodu uiszczana jest z góry na
minimum 30 dni przed terminem wynajmu. Kaucja płatna jest najpóźniej w dniu odbioru
pojazdu. Pojazd nie zostanie wydany, jeżeli całość kwoty za wynajem wraz z kaucją nie
zostaną wpłacone lub zaksięgowane na koncie.Pojazdy są wyposażone w sprzęt kuchenny,
lodówkę, prysznic oraz toaletę turystyczną – szczegółowe informacje o wyposażeniu
pojazdów znajdują się na stronie www.camperybasik.pl. W przypadku zwrotu pojazdu po
ustalonym terminie Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 50 pln za
każdą godzinę spóźnienia.
 Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej potrącanej z kaucji w
przypadku:
 zwrotu samochodu po terminie ustalonym w umowie najmu na dzień i godzinę zwrotu;
 zniszczenia wyposażenia lub uszkodzenia samochodu;
 zwrotu pojazdu z niepełnym zbiornikiem paliwa;
 zwrotu pojazdu z nieopróżnionym i niewyczyszczonym zbiornikiem toalety;
 zwrotu pojazdu niewysprzątanego wewnątrz.



Wynajmujący zastrzega sobie prawo do roszczeń powyżej wartości kaucji w sytuacjach,
gdy zniszczenia i uszkodzenia przekraczają jej wartość.

 Podczas kalkulacji ceny wynajmu należy się kierować wszystkimi parametrami od jakich
uzależniona jest ostateczna cena wynajmu. W szczególności należy zwrócić uwagę na
model auta i okres wynajęcia samochodu.
Tabela 2. Cennik opłat dodatkowych
Zwrotna kaucja za wynajem samochodu
Opłata Serwisowa* obowiązkowa
Czyszczenie wewnątrz pojazdu
Opróżnienie zbiornika toalety
Opłata
dodatkowa
za
zniszczenie
uszkodzenia samochodu
Opłata za zwrot
zbiornikiem paliwa

pojazdu

z

3000 PLN
300 PLN
200 PLN
300 PLN
lub zgodnie
z
faktycznym
uszkodzeń i zniszczeń

niepełnym 50 PLN + koszt paliwa

Opłata dodatkowa za zwrot pojazdu po terminie 50 PLN za godzinę
ustalonym w umowie najmu
Do podanych cen należy doliczyć VAT w wysokości 23%

stanem

* Opłata serwisowa obejmuje:
 mycie zewnętrzne;
 wyposażenie kempingowe (krzesła i stolik);
 wąż do napełniania zbiornika czystej wody;
 25 metrowy kabel elektryczny 230V;
 napełnienie zbiornika czystą wodą;
 opróżnienie zbiornika z brudną wodą;
 uzupełnienie płynów eksploatacyjnych;
 napełnienie butli gazem;
 płyn i papier toaletowy do toalety chemicznej;
 wymiana prześcieradeł
 szkolenie z zakresu eksploatacji pojazdu.

