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Regulamin najmu namiotu IKAMPER SKYCAMP MINI 3.0 Tyłemdogóry 

1. Sprzęt turystyczny będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wynajmującego.
2. Najemcą może być każda osoba pełnoletnia, która zaakceptuje zapisy umowy i  regulamin wypożyczalni 

oraz okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami i wpłaci kaucję ustaloną w umowie z 
Wynajmującym.

3. Wraz z podpisaniem umowy najmu Najemca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Najmu.
4. Wydanie i odbiór sprzętu odbywa się w miejscu i porze ustalonej między stronami.
5. Najemca odbierając sprzęt zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność oraz stan techniczny.
6. Najemca podpisując umowę najmu sprzętu potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, w dobrym 

stanie wizualnym i technicznym. Ewentualne uwagi należy zapisać w umowie.
7. Najemca zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym w jakim sprzęt odebrał i w 

terminie ustalonym w umowie najmu.
8. Instrukcja namiotu dachowego jest przekazana najemcy wraz ze sprzętem. Najemca zobowiązuje się z nią 

zapoznać przed pierwszym użyciem namiotu i stosować do zawartych w niej zaleceń.
9. Najemca zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z 

przeznaczeniem.
10. Najemca wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
11. Zwierzęta domowe są dozwolone tylko po wcześniejszym ustaleniu z Wynajmującym.
12. W namiocie dachowym zakazane jest palenie oraz używanie wszelkich źródeł ognia.
13. Zalecana maksymalna prędkość jazdy z namiotem dachowym wynosi 110 km/h.
14. Najemca podpisując umowę potwierdza, że pojazd na którym zamontowany będzie namiot dachowy 

posiada dopuszczalne obciążenie dachu nie mniejsze niż 57 kg oraz rozstaw belek dachowych min 55cm
15. Najemca nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
16. W przypadku uszkodzenia sprzętu Najemca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów jego naprawy przez 

autoryzowany punkt producenta sprzętu.
17. W przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego, niekompletnego lub zabrudzonego w stopniu wykraczającym 

poza normalne użycie Najemca upoważnia Wynajmującego do zatrzymania kaucji w wymiarze 
niezbędnym do pokrycia kosztów przywrócenia stanu pierwotnego oraz zobowiązuje się pokryć koszty 
naprawy, które mogą przewyższać wysokość kaucji. Kaucja zostanie rozliczona niezwłocznie po wykonaniu 
naprawy.

18. W przypadku zwrotu sprzętu w stanie kompletnym bez uszkodzeń Kaucja zostanie rozliczona w chwili 
zwrotu sprzętu.

19. Namioty dachowe będące przedmiotem najmu są montowane na pojeździe wskazanym w umowie najmu 
a następnie demontowane wyłącznie przez przedstawiciela wypożyczalni. Ze względów bezpieczeństwa 
najemca zobowiązuje się nie demontować namiotów dachowych w całym okresie najmu.

20. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową eksploatacją sprzętu 
przez najemcę osobom trzecim.

21. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zaakceptowane przez Wynajmującego 
przedłużenie najmu powoduje naliczenie dodatkowych opłat uzgodnionych przez strony.

22. W przypadku niezwrócenia przez Najemcę sprzętu w terminie, Wynajmujący będzie uprawniony do 
obciążenia Najemcy karą umowną za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu w wysokości 
dwukrotności opłaty za jeden dzień wypożyczenia sprzętu za każdy dzień opóźnienia w zwrocie sprzętu. 
Wynajmujący będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary 
umownej jeśli wartość poniesionej szkody będzie wyższa niż kwota kary umownej.

23. Najemca ponosi odpowiedzialność za utratę sprzętu. W przypadku utraty sprzętu lub innych okoliczności 
uniemożliwiających jego zwrot w określonym terminie  najemca ma obowiązek niezwłocznego 
poinformowania wynajmującego dzwoniąc na numer 604 926 346.

24. W przypadku utraty sprzętu Najemca jest zobowiązany do zwrotu jego wartości podanej w umowie.
25. Miejscem wykonania umowy najmu sprzętu jest siedziba Wynajmującego.
26. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.




