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Do kwoty najmu należy doliczyć kaucję w wysokości  5000 złotych.. Szczegółowe informacje oraz rozliczenia związane z kwotą depozytu określone są w 
ZAŁĄCZNIKU NR 1 – WARUNKI NAJMU 

 

Cennik elementów dodatkowych* 

dodatkowa butla gazowa 75pln 

papier toaletowy do toalety chemicznej 20 pln / 4 rolki 

płyn do toalety chemicznej 50 pln 

dowóz do klienta gratis** 

grill 40 pln 

komplet detergentów, mop, ściereczki, kosz na śmieci 35 pln 

komplet pościeli dla jednej osoby + pled 35 pln 

komplet ręczników dla jednej osoby 20 pln 

meble campingowe 100 pln 

opróżnienie toalety chemicznej 100 pln 

pakiet podróżny*** (papier toaletowy, płyn do toalety chemicznej, butla gazowa, płyn do 
spryskiwaczy, napełnienie zbiornika z czystą wodą, ) 

100 pln 

przenośny odtwarzacz DVD 80 pln 

rowery 45 pln /szt. 

wewnętrzne mycie samochodu 150 pln 

wydanie/odbiór poza wyznaczonymi godzinami 50 pln 

wyposażenie kuchenne (garnki, talerze, szklanki, sztućce, ekspres do kawy itp.) 80 pln 

zewnętrzne mycie samochodu 100 pln 

opłata za litr paliwa 5,80 pln 
*podane ceny  są cenami brutto zawierają 23 % podatku VAT 

** w odległości 50km w obie strony 
***można wykupić pojedyncze elementy pakietu 

 
 

 
Przy wypożyczeniu samochodu campingowego na okres powyżej 21dni udzielamy  SPECJALNEGO rabatu! 
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Dodatkowy upust w wysokości 5% całkowitej kwoty wynajmu mogą Państwo uzyskać dzięki poleceniu Naszej Firmy znajomym. Jeśli skorzystają oni z usług* CAMPER 
HOLIDAY w ciągu 7 dni od dokonania przez Nich zwrotu pojazdu wypłacimy Państwu odpowiednią kwotę. 
*dotyczy wynajmu na okres min 10 dni 

 

Wyposażenie samochodu: 1. zastawa stołowa (talerzyki deserowe, talerze głębokie, i płytkie talerze) 2. sztućce, drewniane sztućce do sałatek, noże 3. szklanki 4. filiżanki 5. 

garnki z pokrywkami 6. rondelek 7. patelnia 8. durszlak 9. czajnik 10. podkładki na stół 12. deski do krojenia 13. plastikowe pojemniczki 14. grill 15. kosz na śmieci 16. ociekacz 

na naczynia 17. zestaw turystyczny (stół + krzesła) 18. ściereczki kuchenne 19. pledy 20. prześcieradła 21.telewizor 22. zestaw do toalety chemicznej oferujemy w 

specjalnej cenie 400 zł brutto. 

Inne obniżki cenowe ustalane są z Klientem indywidualnie i zależą od liczby dni wynajmu oraz sezonu. 

 
CAMPER HOLIDAY  zastrzega sobie prawo do zmiany cennika 


