
Cennik (Ceny podane na stronie są cenami brutto)

1. Opłata za wynajem kampera w sezonie

UWAGA: Przekroczenie limitu kilometrów opłata 1 zł za każdy kilometr.

2. Kaucja 5000 zł rozliczana w ciągu 7 dni po zwrocie kampera.

3. Opłata serwisowa (obowiązkowa): 460zł zawiera

• mycie na zewnątrz auta, sprawdzanie stanu technicznego, uzupełnienie płynu do spryskiwaczy,

• jedną butlę z gazem (tylko propan), 

• jedną butelkę płynu do toalety chemicznej, dwie rolki papieru do toalety chemicznej,

• napełnienie zbiornika z czystą wodą i opróżnienie zbiornika z brudną wodą

• przeszkolenie z zakresu obsługi,

4. Odpłatne opcje wyposażenia i usługi dodatkowe

• dodatkowa butla z gazem (tylko propan)                   80 zł

• dodatkowa butelka płynu do toalety chemicznej     80 zł

• papier toaletowy do toalety chemicznej     3 zł/rolka

• wypożyczenie zestawu turystycznego (4 krzesła + stół)     220 zł

• wypożyczenie wyposażenia kuchennego (garnki, szklanki, sztućce)                   170 zł

• grill (bez konieczności zwrotu)     65 zł

• wypożyczenie nawigacji z mapą całej Europy     100 zł

• pościel 1 komplet                   30zł/komplet

• sprzątanie wnętrza kampera po okresie najmu     300 zł

• mycie zewnętrzne kampera po okresie najmu     200 zł

• opróżnianie zbiornika WC     150 zł

• opróżnianie zbiornika z brudną wodą użytkową     100 zł

• czyszczenie toalety chemicznej     250 zł

• pranie tapicerki     250 zł

• dezynfekcja lodówki     50 zł

• udrożnianie pozapychanych instalacji     150 zł

• dostarczenie samochodu do klienta     2,50 zł/km

• uzupełnienie paliwa (kwota doliczana do ceny każdego litra paliwa)     2,50 zł/L

Sezon
Opłata dzienna nielimitowane km

7-14 dni [zł] 15-21 dni [zł] 22 dni i więcej [zł]

Niski (01.01 – 30.04, 01.10 – 31.12) 400 360 300

Średni (06.05 – 26.06, 01.09 – 30.09) 510 470 410

Wysoki (01.05 – 05.05, 27.06 – 31.08) 610 570 510

Opłata dzienna 
limit kilometrów 

350km/dzień



5. Inne koszty:

▪ Koszty Paliwa: cena najmu nie obejmuje paliwa – Najemca otrzymuje samochód z pełnym 
zbiornikiem paliwa i z pełnym oddaje do wypożyczalni. 

▪ Zakaz palenia w kamperze !! Kara za nieprzestrzeganie wynosi 1000 zł.

UWAGA:

Kampera  należy  zdać  w  stanie  czystym  z  pełnym  bakiem  paliwa,  napełnioną  butlą  gazową

oraz     opróżnionymi zbiornikami brudnej wody i WC.


