
Załącznik nr 1 do Umowy Najmu Pojazdu (Kampera)

Ogólne Warunki Najmu Pojazdu (Kampera) obowiązujące w przypadku umów zawieranych z

Łukaszem Wechmann (LWCAMP)
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
LWPRO Łukasz Wechmann
z  siedzibą  w  Szczecinie,  kod  pocztowy  70-396,  przy  ul.  Jacka  Soplicy  nr  4a,  na  podstawie
wpisu  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,  posiadającym  NIP
5971449314, posiadającym REGON 361219760
e-mail: wynajem@lwcamp.pl
www.lwcamp.pl

zwanym w dalszej treści LWCAMP

Poniższe Ogólne Warunki Najmu Pojazdu (Kampera) (zwane dalej  „OWN”) stanowią integralną część Umowy
Najmu Pojazdu (Kampera) (zwaną dalej „Umową”)

1. Najemca  oraz  osoba  każdorazowo  kierująca  Pojazdem  musi  mieć  ukończone  26  lat  oraz

posiadać  prawo  jazdy  odpowiedniej  kategorii,  B  lub  B  +  E  przynajmniej  od  3  lat.  Najemca  jest
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  przepisów  ruchu  drogowego  obowiązujących  w  każdorazowym
miejscu  przemieszczania  się  Pojazdu,  zasad  bezpieczeństwa  oraz  za  dochowanie  należytej
staranności.  Przed  zawarciem  Umowy  Najemca okazuje  dokument  potwierdzający  tożsamość oraz
dokument  potwierdzający  posiadane  przez  Najemcę  uprawnienia  do  kierowania  Pojazdem.  W
przypadku najmu Pojazdu przez podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osobę fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą lub spółkę cywilną,  należy dodatkowo dostarczyć odpowiednio
odpis  z  KRS  lub  wypis  z  CEIDG,  a  osoba  zawierająca  Umowę  Najmu  musi  być  uprawniona  do
reprezentowania danego podmiotu gospodarczego. W przypadku najmu jednego Pojazdu przez więcej
niż  jednego  Najemcę,  ich  odpowiedzialność  za  zobowiązania  wynikające  z  Umowy  Najmu  jest
solidarna. 

2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody z tytułu nienależytego wykonania

obowiązków wynikających z Umowy i OWN wyrządzone LWCAMP przez któregokolwiek z uczestników
podróży, w tym również przez kierowcę, a także wszystkie inne osoby, którym w trakcie trwania Umowy
udostępnił Przedmiot Najmu, niezależnie od tego czy szkoda zostanie wyrządzona z winy Najemcy, czy
z winy tych osób, za które niniejszym zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność, tak jak za swoje
własne działanie czy zaniechanie. 

3. Należne  LWCAMP  wynagrodzenie  naliczane  jest  zgodnie  z  aktualną  ofertą  LWCAMP  i

określone zostało w Umowie Najmu. 

4. Opłata rezerwacyjna stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego, jednakże

strony ustanawiają odrębności względem regulacji  ustawowej,  wskazane w punktach poniżej, co jest
zgodne w ww. przepisem Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy Najemca nie uiści opłaty rezerwacyjnej
w terminie 3 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy, Umowa wygasa. 

         Wszelkie aktualne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej
www.lwcamp.pl w zakładce Polityka prywatności.
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5. Opłata  zasadnicza  stanowi  pozostałą  część  umówionego  wynagrodzenia  tj.  wartość

umówionego wynagrodzenia po odjęciu od niego wartości uiszczonego zadatku (opłaty rezerwacyjnej).
W przypadku braku zapłaty  opłaty  zasadniczej  w terminie  wskazanym  w § 4 ust.  6  lit.  b)  Umowy,
uiszczony zadatek przepada na rzecz LWCAMP, Umowa Najmu wygasa, a Najemcy nie przysługuje
prawo żądania zwrotu zadatku ani w pojedynczej, ani w podwójnej wysokości.

6. Strony również  zgodnie  postanawiają,  że  w razie  niewykonania  przez  LWCAMP Umowy  z

przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, uiszczony zadatek podlega zwrotowi na rzecz Najemcy w
pojedynczej  wysokości.  To samo dotyczy przypadku, gdy niewykonanie Umowy nastąpiło na skutek
okoliczności,  za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności  albo za które odpowiedzialność
ponoszą obie Strony. 

7. W  przypadku,  gdy  po  uiszczeniu  opłaty  zasadniczej,  Najemca  nie  jest  zainteresowany

korzystaniem z Pojazdu, Najemca może wyrazić LWCAMP zgodę, w formie oświadczenia, na wynajęcie
Pojazdu osobie trzeciej w okresie pokrywającym się częściowo lub w całości z okresem trwania Umowy
zawartej  z  Najemcą.  W  takim  przypadku  LWCAMP  zwróci  Najemcy  kwotę  wynagrodzenia  za
korzystanie z Pojazdu w wysokości kwoty otrzymanej od osoby trzeciej, której Pojazd został wynajęty,
jednak nie wyższej niż stawka wynagrodzenia, za którą LWCAMP wynajął Pojazd Najemcy i wyłącznie
za okres, który pokrywa się z czasem trwania Umowy zawartej  z Najemcą. W przypadku wynajęcia
Pojazdu osobie trzeciej oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie nie można cofnąć. 

8. Wynajęcie Pojazdu osobie trzeciej nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem LWCAMP. Jeżeli

LWCAMP pomimo uzyskania zgody Najemcy, nie wynajmie Pojazdu osobie trzeciej w okresie objętym
Umową  zawartą  z  Najemcą,  nie  jest  obowiązany  do  zwrotu  Najemcy  wpłaconego  przez  Najemcę
wynagrodzenia. Najemcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu. Brak zgody
Najemcy na wynajęcie Pojazdu osobie trzeciej, przy jednoczesnym braku zainteresowania odebraniem
i/lub  nieodebraniem Pojazdu  od  LWCAMP,  nie  uprawnia  Najemcy do  żądania  zwrotu  uiszczonego
wynagrodzenia w jakiejkolwiek części. 

9. Przy  zawieraniu  Umowy  Najmu  Pojazdu  (Kampera)  pobierana  jest  kaucja  w  wysokości

5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych)  za każdy Pojazd.  Kaucję należy przelać na rachunek bankowy
LWCAMP wskazany w Umowie nie później niż 14 dni przed umownym terminem wydania Pojazdu. Datą
uiszczenia kaucji jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym LWCAMP. Wydanie Pojazdu
uwarunkowane jest wpłaceniem kaucji w pełnej wysokości. Kaucja pobierana jest celem zabezpieczenia
ewentualnych  roszczeń  LWCAMP  w  stosunku  do  Najemcy.  Roszczenia  te  mogą  wynikać  z
nieprzestrzegania warunków najmu, a w szczególności: 

a) zwrotu Pojazdu uszkodzonego lub zniszczonego, gdy uszkodzenia te lub zniszczenia wynikają

z winy Najemcy i/lub osób korzystających z Pojazdu wspólnie z Najemcą;

b) zwrotu Pojazdu po terminie określonym w Umowie;

c) nieprzestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, wskutek czego ubezpieczyciel odmówi

wypłaty ubezpieczenia w całości lub w części.

10. Kaucja  zwracana  jest  w  kwocie  nominalnej  w  terminie  do  7  dni  liczonych  od  dnia  zwrotu

Pojazdu LWCAMP, za  wyjątkiem przypadków,  gdy LWCAMP będą przysługiwały  roszczenia  wobec
Najemcy,  w  taki  sam  sposób  w  jaki  została  ona  zapłacona  LWCAMP.  W przypadku  wystąpienia

 Wszelkie aktualne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej
www.lwcamp.pl w zakładce Polityka prywatności.
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jakichkolwiek roszczeń wobec Najemcy, LWCAMP zastrzega sobie prawo do zwrotu kaucji dopiero po
dokonaniu wyceny wartości roszczeń i dokonaniu faktycznej naprawy Pojazdu. LWCAMP zobowiązuje
się do sprawnego i  rzetelnego dokonania wyceny oraz do przedłożenia  Najemcy (na jego żądanie)
dokumentacji  stanowiącej  podstawę wyceny.  Koszty wyceny pokrywane są w pierwszej  kolejności  z
kaucji. 

11. W momencie wydawania Pojazdu Najemcy, Pojazd jest ubezpieczony w zakresie OC, AC i

Assistance. Do Umowy dołączone są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) OC, AC oraz
Assistance szczegółowo opisujące procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do Najemcy /
kierowcy w przypadku powstania szkody objętej ubezpieczeniem. Najemca / kierowca zobowiązany jest
do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania OWU. 

12. W przypadku nieprzestrzegania OWU, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie

straty i szkody powstałe z tego tytułu, a w szczególności za sytuacje, gdy w wyniku nie przestrzegania
OWU ubezpieczyciel odmawia bądź zmniejsza wypłacane odszkodowanie. 

13. Za szkody komunikacyjne o wartości do 2000 PLN brutto (dwa tysiące złotych) (w przeliczeniu

na dzień powstania szkody) powstałe z winy Najemcy i / lub kierowcy pełną odpowiedzialność ponosi
Najemca, który jest zobowiązany do pełnego pokrycia wartości takiej szkody ze środków własnych. W
przypadku całkowitego zniszczenia, bądź kradzieży Pojazdu z winy Najemcy i / lub kierowcy, uiszczona
przez Najemcę kaucja całkowicie przepada na rzecz LWCAMP, a Najemca jest zobowiązany nadto do
zapłaty LWCAMP odszkodowania w wysokości równowartości pełnej szkody jaką poniósł LWCAMP, w
tym także wartości utraconych zniżek ubezpieczeniowych. 

14. Potwierdzeniem rezerwacji Pojazdu jest zawarta Umowa z podpisami Najemcy umieszczonymi

zarówno na Umowie, jak i na niniejszych OWN oraz uiszczona opłata rezerwacyjna.

15. LWCAMP może odstąpić  od Umowy,  bez podawania  przyczyn,  do  chwili  wydania  Pojazdu

Najemcy. W przypadku odstąpienia przez LWCAMP od Umowy zwróci on Najemcy opłatę rezerwacyjną
oraz opłatę zasadniczą, o ile zostały wpłacone przez Najemcę przed odstąpieniem od Umowy. Najemcy
nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do LWCAMP. 

16. Terminy i godziny wydania pojazdu Najemcy oraz zwrotu pojazdu LWCAMP określone są w

Umowie. Za wszelkie opóźnienia w zwrocie Pojazdu przez Najemcę naliczana będzie kara umowna w
kwocie  100 PLN brutto ( sto złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, chyba że brak
terminowego zwrotu wynika z okoliczności niezależnych od Najemcy. 

17. Wydanie Pojazdu Najemcy jak i jego zwrot musi zostać potwierdzone podpisaniem przez obie

strony  Protokołu  bez  zastrzeżeń  ze  Strony  LWCAMP.  Ewentualne  zastrzeżenia  LWCAMP skutkują
odpowiedzialnością  Najemcy  przewidzianą  w  Umowie  i  OWU.  W  przypadku  odmowy  podpisania
Protokołu przez Najemcę bez uzasadnionych przyczyn, LWCAMP jest uprawniony do jednostronnego
podpisania Protokołu ze wskazaniem okoliczności, dla których Najemca odmawia podpisania Protokołu.
Przed wydaniem Pojazdu przez LWCAMP, Najemca (lub osoba przez niego upoważniona) ma prawo i
obowiązek odbyć pełne szkolenie z zakresu użytkowania Pojazdu, oraz jeżeli wyrazi taką wolę, może
odbyć jazdę próbną w towarzystwie przedstawiciela LWCAMP. 

Wszelkie aktualne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej
www.lwcamp.pl w zakładce Polityka prywatności.
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18. Podpisanie  Protokołu  przy  zwrocie  Pojazdu  nie  zwalnia  Najemcy  z  odpowiedzialności  za

szkody, które nie mogły być wykryte podczas odbierania Pojazdu od Najemcy. 

19. LWCAMP wydaje Pojazd w pełni posprzątany i przygotowany do eksploatacji. Najemca przed

zwrotem Pojazdu jest zobowiązany do całkowitego opróżnienia zbiorników wody brudnej oraz toalety
chemicznej. Za zwrot Pojazdu z nieopróżnionymi zbiornikami będzie pobierana opłata w wysokości 500
PLN brutto (pięćset złotych).

20. W  przypadku  zwrotu  Pojazdu  przed  terminem  określonym  w  Umowie,  LWCAMP  nie  jest

obowiązany do zwrotu Najemcy wynagrodzenia w jakiejkolwiek części, w tym za niewykorzystany przez
Najemcę okres najmu. 

21. Pojazd może być serwisowany / naprawiany wyłącznie w ASO. Najemca jest zobowiązany do

regularnego sprawdzania stanu technicznego pojazdu tak, aby zapewni

22.  bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie Pojazdu. W szczególności Najemca obowiązany jest: 

a) na bieżąco monitorować poziom oleju silnikowego; 

b) na bieżąco monitorować poziom Ad Blue;

c) na bieżąco monitorować ciśnienie powietrza w ogumieniu; 

d) na bieżąco monitorować poziom płynu hamulcowego; 

e) na bieżąco monitorować poziom płynu chłodniczego; 

f) obserwować kontrolki na desce rozdzielczej pojazdu, w szczególności kontrolkę ciśnienia oleju

i sterownika silnika, a w razie zaświecenia się którejś z wymienionych kontrolek, niezwłocznie zatrzymać
pojazd i poinformować o tym LWCAMP. 

23. W  przypadku  awarii,  wypadku  lub  uszkodzenia  Pojazdu,  Najemca  jest  zobowiązany  do

bezzwłocznego,  nie  później  niż  w  ciągu  jednej  godziny  od  chwili  zaistnienia  takiego  zdarzenia,
poinformowania o tym fakcie LWCAMP, chyba, że z przyczyn niezależnych od Najemcy, dotrzymanie
tego  terminu  jest  niemożliwe.  Najemca  zobowiązany  jest  również  do  postępowania  zgodnie  z
niniejszymi  OWN,  OWU oraz  poleceniami  Ubezpieczyciela  i  LWCAMP.  Dalsze  postępowanie  jest
uzależnione od rodzaju szkody / awarii. W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia w poinformowaniu
LWCAMP o awarii,  wypadku lub uszkodzeniu,  Najemca zostanie  obciążony  ewentualnymi  kosztami
wynikającymi z tego opóźnienia. 

24. W przypadku, gdy awaria, skutki wypadku lub uszkodzenie nie wpływają na bezpieczeństwo

jazdy  oraz  nie  mogą  potencjalnie  wpłynąć  na  pogorszenie  stanu  technicznego  Pojazdu,  Najemca
powinien  kontynuować  jazdę,  po  uprzednim  uzyskaniu  zgody  LWCAMP.  W  przeciwnym  wypadku
Najemca musi usunąć uszkodzenie przynajmniej w stopniu gwarantującym bezpieczne podróżowanie
bądź niepogorszenie stanu technicznego Pojazdu. 

25. Ewentualne  koszty  usunięcia  uszkodzeń  spowodowanych  prawidłową  eksploatacją  Pojazdu

zostaną  zwrócone  Najemcy przez  LWCAMP, jeżeli  uzyskał  on zgodę  LWCAMP na usunięcie  oraz
sposób usunięcia tych uszkodzeń, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w innych postanowieniach OWN.
Jeżeli Pojazd eksploatowany był nieprawidłowo, przedmiotowe koszty pokrywa w całości Najemca 

26. W przypadku, gdy awaria Pojazdu nie powstała z winy Najemcy, LWCAMP zobowiązuje się do

zwrotu ewentualnie poniesionych kosztów usunięcia awarii, jednakże Najemca musi uprzednio uzyskać
zgodę LWCAMP na dokonanie naprawy oraz dostarczyć pełną dokumentację usunięcia awarii wraz z
wymienionymi  częściami.  W przypadku konieczności  dokonania naprawy,  która nie powstała  z winy

 Wszelkie aktualne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej
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Najemcy, a jednocześnie skutkowałaby niemożliwością użytkowania Pojazdu, LWCAMP zobowiązuje
się  do  obniżenia  wynagrodzenia  o  czynsz  za  dni,  w  których  Pojazd  wyłączony  był  z  możliwości
użytkowania. Jakiekolwiek naprawy wykonywane bez zgody LWCAMP są bezwzględnie zabronione. 

27. W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy lub z winy osób, które za wiedzą Najemcy

lub osób upoważnionych przez `Najemcę miały dostęp do Pojazdu, ponosi on pełną odpowiedzialność
za  ten  fakt,  a  LWCAMP ma prawo  dochodzić  wszelkich  roszczeń  za  poniesione  szkody  w pełnej
wysokości niepokrytej kaucją, którą LWCAMP zatrzymuje w pierwszej kolejności. 

28. W  przypadku,  gdy  w  wyniku  wypadku  lub  kradzieży  kontynuowanie  podroży  w  krótkiej

perspektywie  czasu  nie  jest  możliwe,  Najemca  ma  prawo  skorzystać  z  ubezpieczenia  Assistance
wyłącznie na warunkach tego ubezpieczenia.  LWCAMP nie jest odpowiedzialny za zorganizowanie i
pokrycie kosztów zakwaterowania na czas naprawy i / lub powrotu Najemcy do miejsca zamieszkania. 

29. Zabronione  jest  wykorzystywanie  Pojazdu  do  celów  innych  niż  rekreacyjno  –  turystyczne,

chyba że Najemca uzyska pisemną, pod rygorem nieważności, zgodę LWCAMP na takie wykorzystanie.

30. Bezwzględnie  zabronione  jest  prowadzenie  samochodu  pod  wpływem  alkoholu  lub

jakichkolwiek innych używek. 

31. Dozwolone jest poruszanie się Pojazdem jedynie po terytorium państw europejskich objętych

ubezpieczeniem OC i AC, jeśli Umowa nie stanowi inaczej. Wszelkie wyjazdy poza wskazany obszar są
dozwolone  jedynie  pod warunkiem uzyskania  pisemnej  zgody  LWCAMP pod rygorem nieważności.
Zabronione  jest  również  poruszanie  się  Pojazdem  po  terenach  objętych  działaniami  wojennymi,
rozruchami i zamieszkami. 

32. Pojazd  wyposażony  jest  w  butle  gazowe  (propan  -  butan)  o  masie  11  kg.  W  przypadku

wykorzystania gazu z butli dozwolona jest wymiana butli na pełną (z ważną datą legalizacji), zgodnie ze
standardem  stosowanym  w  Polsce,  bądź  napełnienie  butli  już  posiadanej.  Koszty  wymiany  lub
napełnienia butli są pokrywane przez Najemcę. 

33. Pojazd, w którym nie przebywa żaden z korzystających, bezwzględnie musi być zaparkowany

na parkingu strzeżonym, ubezpieczonym i zamkniętym, a kluczyki i dokumenty nie mogą pozostawać
we wnętrzu Pojazdu.

34. W  przypadku  konieczności  pozostawienia  Pojazdu  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  obiektów

sportowych  i/lub  widowiskowych  (np.  stadiony,  hale  widowiskowe,  amfiteatry  itp.)  w  czasie,  gdy
odbywają  się  na  nich  imprezy  masowe,  Najemca  jest  zobowiązany  do  pozostawienia  pojazdu  na
parkingu strzeżonym nawet w przypadku, gdy w Pojeździe przebywają korzystające z niego osoby. 

Podpisy Stron:

W imieniu LWCAMP: ……………………...………………………..

W imieniu Najemcy: ………………………………………………..

Wszelkie aktualne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej
www.lwcamp.pl w zakładce Polityka prywatności.

Strona 5 z 5


	Ogólne Warunki Najmu Pojazdu (Kampera) obowiązujące w przypadku umów zawieranych z
	Poniższe Ogólne Warunki Najmu Pojazdu (Kampera) (zwane dalej „OWN”) stanowią integralną część Umowy Najmu Pojazdu (Kampera) (zwaną dalej „Umową”)

