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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO - OPŁATY i CENNIK
Zestawienie opłat dotyczących wynajmu pojazdu:

Opłata rezerwacyjna = kaucja stanowi potwierdzenie dokonania rezerwacji Pojazdu i jest rozliczana na poczet 
kaucji za korzystanie z Pojazdu.   Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu   

Umowy Najmu Przedmiotu Najmu.

Dodatkowo za każdy dzień wynajmu obowiązują następujące ceny:

- sezon wysoki – 750,00 brutto (609,76 netto) Wakacje ( od zakończenia roku szkolnego do rozpoczęcia roku 
szkolnego ), Majówka ( od 30 kwietna do 04 maja ),  Wielkanoc, Wigilia + Boże Narodzenie, Sylwester, Ferie 
zimowe oraz okres pomiędzy Bożym Narodzeniem a Feriami Zimowymi.

- sezon średni – 600,00 brutto (487,50 netto) od 05 maja do zakończenia roku szkolnego, od rozpoczęcia roku 
szkolnego do 30 września.

- sezon niski – 500,00 brutto (406,50 netto) pozostałe dni

Przygotowanie serwisowe obejmuje ( 500,00 zł brutto ): chemia do WC (1 kostka na trzy dni ), papier toaletowy, pełny 
zbiornik wody, mycie zewnętrzne Pojazdu, podłączona  butla gazowa + pełny zapas, szkolenie instruktażowe.

W przypadku wynajęcia kampera powyżej czternastu dni oraz dla stałych klientów, cena jest ustalana indywidualnie.

OPŁATY  DODATKOWE:

1. Opłata za zwrot Pojazdu z niepełnym bakiem paliwa –  cena paliwa plus 50 zł brutto opłata manipulacyjna

2. Opłata za czyszczenie wnętrza Pojazdu (jeżeli Najemca oddaje brudny Pojazd)  – 500 zł brutto

3. Opłata za czyszczenie toalety ( jeżeli Najemca oddaje Pojazd z brudną toaletą) – 500 zł brutto

4. Zgubienie kluczyków, dokumentów pojazdu – 1500 zł brutto

5. Opłata za uszkodzenia pojazdu – ustalane indywidualnie na podstawie wyceny naprawy uszkodzeń, sporządzonej przez autoryzowany serwis. 
Uszkodzenia powstałe z winy najemcy do kwoty 5000 zł brutto – nie będą refundowane z AC tylko z kaucji.

6. Opłata za wypowiedzenie Umowy Najmu z przyczyn określonych w §9 ust. 1 Regulaminu Wypożyczalni   - do wysokości kaucji brutto.

7. Wynajem pościeli – 500 zł brutto

8. Utrata kaucji lub części kaucji, gdy:

 Pełna utrata kaucji:

a) został złamany zakaz palenia tytoniu i wyrobów podobnych w pojeździe,

b) został złamany zakaz przewożenia zwierząt,

c) został złamany zakaz chodzenia po dachu auta,

d) został złamany zakaz podróżowania poza państwami wskazanymi w polisie AC/OC  + 5000 zł brutto.

 Częściowa utrata kaucji za uszkodzenia wnętrza pojazdu i jego wyposażenia.
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