Procedura wynajmu pojazdów kempingowych:
Wstęp
Rezerwacja auta na stronie www, mailowo, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy.
Weryfikacja najemcy i kierowcy przez wynajmującego
Potwierdzenie rezerwacji przez wynajmującego
Wstępne podpisanie umowy rezerwacyjnej przez strony i akceptacja ogolnych warunków
wynajmu
Wpłata całości wynagrodzenia lub zaliczki w wysokości 30% ceny wynajmu.
Wpłata pozostałej należności oraz kaucji na 3dni przed odbiorem pojazdu
Odbiór
Odbiór kampera od godz. 10:00 w dniu wynajmu a nawet wcześniej. Dbamy o twoje
zadowolenie dlatego godzinę odbioru możesz ustalić indywidualnie. Nie wiele wypożyczalni
dają taką swobodę!
Podpisanie umowy wynajmu i akceptacja regulaminu
Sporządzenie protokołu odbioru określającego stan techniczny.
Szkolenie z zakresu obsługi i bezpieczeństwa jazdy.
Zdanie
Zdanie pojazdu do godziny 16:00 w ostatnim dniu wynajmu. Poźniejszą godzinę możesz z
nami ustalić w zależności od wolnych terminów. Tak! Jesteśmy elastyczni dla Was.
Sprawdzenie pojazdu pod kątem sprawności oraz ogólnego stanu i sporządzenie protokołu
odbioru.
Zwrot kaucji do 7 dni od zdania pojazdu (najczęściej nastepnego dnia)
Warunki wynajmu:
Minimalny wiek najemcy i kierowcy 27 lat.
Posiadanie przez kierowcę prawa jazdy kat. B od minimum 3 lat
Okres wynajmu określa umowa i jest to termin nieprzekraczalny bez wcześniejszego
uzgodnienia. Jeśli w trakcie wynajmu będziesz chciał przedłużyć urlop zapytaj nas o wolny
termin.
Nie ograniczamy twojej podróży kilometrami.
Zakaz palenia art. tytoniowych, e-papierosów itp.. Zwracany pojazd musi być wolny od
obcych zapachów.
Pojazd zwracamy czysty, posprzątany w stanie nie pogorszonym co oznacza, że : wnętrze
kampera w tym toaleta i łazienka posprzątana, opróżniona kaseta toalety WC, opróżniony
zbiornik na wodę szarą, natomiast z zewnątrz pojazd umyty z większego brudu. Nie musisz
się martwić o dokładność liczy się ogólny stan „zadbany”.
Pojazd wydawany i zwracany jest z pełnym bakiem paliwa.
Kochamy zwierzęta ale nie możesz ich zabrać ze sobą.
Dbamy o dodatkowe wyposażenie tj. markiza, klimatyzacja, meble ogrodowe, rtv i inne
wyposażenie kampera. Stosujemy się do instrukcji obsługi.
Pamiętamy o gabarytach pojazdu zwłaszcza jego wysokość (…mosty, wiadukty, gałęzię,
reklamy itp) oraz szerokość (…zachodzenie na zakrętach, ciasne ulice).
Pojazdem nie przekraczamy granic UE z wyjątkiem Szwajcarii, Norwegii, Monako,
Lichtenstein, Adnora, Czarnogóra, Bośnia i Harcegowina.
Chemię do WC, środki do czyszczenia a także papier toaletowy stosujemy wyłącznie
dedykowany do pojazdów kempingowych.
Jeśli będziesz przestrzegał tych podstawowych zasad to Twoje wakacje będą naszą

przyjemnością.
Zapewne udzielimy Ci rabatu na następny urlop...

