
Kamper RIMOR EVO 95 rocznik produkcji 2022 

Ze względu na odkażanie, dezynfekcję, ozonowanie kampera wprowadza się  

godziny wydania oraz przyjęcia kampera. 

Przyjęcie wynajętego pojazdu do siedziby firmy Star Investments 

 od godziny od 8:00 do godziny 10:00 

Wydanie kampera: od godziny 14:00 do godziny 16:00 lub indywidualnie ustalane 

(nie później niż do godziny 20:00). 

Podane ceny są cenami brutto z uwzględnieniem 23% VAT w polskich złotych. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

CENNIK KAMPERA  

 

• SEZON ŚREDNI: 455,00 złotych brutto / doba + opłata serwisowa, najem 

wyposażenia, zniesienie limitu km 

Minimalny okres najmu w sezonie średnim - 5 dni 

• SEZON WYSOKI: 725,00 złotych brutto / doba + opłata serwisowa, najem 

wyposażenia, zniesienie limitu km 

Minimalny okres najmu w sezonie wysokim – 7 dni lub zgodnie z datami sezonu wysokiego 

• SEZON ZIMOWY / NARTY / 455,00 złotych brutto / doba + opłata serwisowa, 

najem wyposażenia, zniesienie limitu km 

Minimalny okres najmu w sezonie zimowym – 7 dni 

• WEEKENDY: 3 dni / 2 noclegi / cena 1599,00zł – oferta od 1 Września do 30 Czerwca 

* 

• WEEKENDY: 4 dni / 3 noclegi / cena 1949,00zł – oferta od 1 Września do 30 Czerwca 

* 

  

• KAUCJA GWARANCYJNA: 5000,00 złotych brutto płatność jednorazowa 

• opłata serwisowa, najem wyposażenia, zniesienie limitu km: 800,00 

złotych brutto płatność jednorazowa / sezon wysoki 



• opłata serwisowa, najem wyposażenia, zniesienie limitu km: 500,00 

złotych brutto płatność jednorazowa / sezon średni i zimowy 

• * nie obowiązuje w święta, długie weekendy, Majówkę, Sylwestra 

 

UWAGI OGÓLNE 

• Można indywidualnie negocjować ceny wynajmu przy wynajmie powyżej 21 dni 

• Opłata serwisowa, wynajem wyposażenia: obowiązuje w wszystkich sezonach i jest 

obowiązkowa 

• Wypożyczalnia może wprowadzić specjalne promocje, ceny mogą być inne niż 

podane w sezonie 

• Na życzenie Klienta wystawiamy Państwu pełną FV na wynajem pojazdu specjalnego 

do 3.5t zgodną z dowodem rejestracyjnym kampera z firmy: Star Investments  

• Zwrot kaucji gwarancyjnej następuje do 10 dni roboczych od daty oddania kampera 

i  po podpisaniu protokołu odbioru, na konto Klienta lub zgodnie z warunkami umowy. 

• W przypadku wystąpienia szkody do czasu wyceny naprawienia szkody przez 

specjalistyczny warsztat zwrot kaucji może odbyć się do 90 dni roboczych lub do czasu 

wypłaty odszkodowania z polisy OC sprawcy. 

• Kamper posiada OC / AC oraz assistance specjalny na wypożyczalnię, który 

obejmuje również noclegi do 3 dni, pojazd zastępczy czy pomoc na autostradzie 

• Szkody do wysokości wpłaconej kaucji nie są zgłaszane do ubezpieczalni AC i 

pokrywane są z kaucji 

• -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

•  

• Od 01.12.2021 do 31.03.2022 – SEZON ZIMOWY 

• Od 01.04.2022 do 28.04.2022 – SEZON ŚREDNI 

• Od 29.04.2022 do 08.05.2022 – SEZON WYSOKI ( MAJÓWKA) 

• Od 09.05.2022 do 15.06.2022 – SEZON ŚREDNI 

• Od 16.06.2022 do 04.09.2022 – SEZON WYSOKI ( WAKACJE ) 

• Od 05.09.2022 do 01.12.2022 – SEZON ŚREDNI 

• Od 01.12.2022 do 31.03.2023 – SEZON ZIMOWY 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 CENNIK OPŁAT  DODATKOWYCH    

CENCENNIK OPŁAT DODATKOWYCHNIK OPŁAT DODATKOWYCH 

1. Oddanie brudnego, nieumytego kampera z zewnątrz – 200 złotych brutto / jednorazowa 

płatność 

2. Oddanie brudnego, nieposprzątanego kampera wewnątrz (łącznie z garażem) – 250 złotych 

brutto / jednorazowa płatność 

3. Sprzątanie kampera po zwierzętach z praniem pokrowców, dywanów – 500,00zł brutto / 

jednorazowa płatność 

4. Oddanie kasety toalety chemicznej brudnej ( nawet częściowo z fekaliami ) – 100 złotych 

brutto / jednorazowa płatność 

5. Zalanego pomieszczenia toalety chemicznej fekaliami innymi płynami – 1500 złotych brutto 

/ jednorazowa płatność 

6. Oddanie kampera po umówionej dacie oraz godzinie oddania – 100 złotych brutto za każdą 

rozpoczętą godzinę opóźnienia. / jednorazowa płatność 

7. Oddanie auta z niepełnym zbiornikiem paliwa – kwota wg FV uzupełnienia paliwa + 100,00 

złotych brutto / jednorazowa płatność 

8. Oddanie lub odebranie pojazdu w innych godzinach niż w czasie godzin pracy wypożyczalni 

– 500,00 złotych brutto / jednorazowa płatność 

9. Podstawienie kampera w Polsce: 500,00 złotych brutto + 1,00 złotych brutto każdy km 

liczony w dwie strony / jednorazowa płatność 

10. Odebranie kampera w Polsce – 500,00 złotych brutto + 1,00 złotych brutto każdy km 

liczony w dwie strony / jednorazowa płatność 

11. Złamanie zakazu palenia papierosów w kamperze (również e-papierosów) – 2000,00 

złotych brutto / jednorazowa płatność 

12. Prowadzenie kampera pod wpływem alkoholu i innych substancji niedozwolonych – 

5000,00 złotych brutto / jednorazowa płatność 

13. Niepowiadomienie policji do każdego zdarzenia drogowego z innym pojazdem – 

2500,00 złotych brutto 

14. Pranie ubrudzonych tapicerek foteli, materacy, siedzeń, oparć, pokrowców – od 

100,00 złotych brutto za każdy element. 

https://camperyasone.pl/cennik_wynajmu_kamperow.php#collapse_3
https://camperyasone.pl/cennik_wynajmu_kamperow.php#collapse_3
https://camperyasone.pl/cennik_wynajmu_kamperow.php#collapse_3


15. Wymiana rolety okiennej – od 850,00 złotych brutto za każdą roletę / jednorazowa 

płatność 

16. Wymiana rolety okiennej w zabudowanym oknie w kuchni po porwaniu zasłonki lub 

moskitiery – od 1000,00 złotych brutto za każdą roletę 

17. Wymiana mocowań plastikowych w roletach – 25,00 złotych brutto za każde 

mocowanie / jednorazowa płatność 

18. Wymiana narożników w zderzaku tylnym – od 900,00 złotych brutto za każdy 

narożnik / jednorazowa płatność 

19. Wymiana tylnego zderzaka bez lamp – od 2500,00 złotych brutto / jednorazowa 

płatność 

20. Wymiana tylnego zderzaka z lampami – od 3500,00 złotych brutto / jednorazowa 

płatność 

21. Wymiana listew pod garażem – od 2000,00 złotych brutto za każdą listwę / 

jednorazowa płatność 

22. Wymiana przedniego pasa w Integra ( nie ma części osobno np. zderzaka, boku) – 

około 50000,00zł – potrącenie całej kaucji. Naprawa z AC lub OC 

23. Polerowanie okien po szkodach wyrządzonych przez gałęzie – od 200,00 złotych 

brutto za każde okno/ jednorazowa płatność 

24. Polerowanie rys na lakierze – 150,00 złotych za każdy metr bieżący rysy ( szerokości 

max do 30cm ) 

25. Wlanie innego paliwa niż olej napędowy do baku kampera a przez to spowodowanie 

uszkodzenie silnika, wtrysków, pompy paliwowej itd… 

- pokrycie przez Najemcę 100% wartości napraw i strat spowodowanych brakiem 

możliwości dalszego najmu kampera: do 30.000,00zł brutto. Wynajmujący przy takiej 

szkodzie, zleci odpowiednie badania wyspecjalizowanym firmom w celu stwierdzenia 

nalania innego paliwa niż olej napędowy do baku kampera. Najemca zobowiązany jest 

zapłacić wyżej wymienione koszty Wynajmującemu i nie wnosi sprzeciwu. 

26. Wlanie słabej jakości oleju napędowy do baku kampera a przez to spowodowanie 

uszkodzenie silnika, wtrysków, pompy paliwowej itd… 

- pokrycie przez Najemcę 100% wartości napraw i strat spowodowanych brakiem 

możliwości dalszego najmu kampera: do 30.000,00zł brutto. 

Najemca odpowiedzialny jest za wybór stacji paliw na której dokonuje tankowania. 

Wynajmujący rekomenduje tankowanie oleju napędowego uszlachetnionego tylko na 

markowych i znanych stacjach paliw. Wynajmujący przy takiej szkodzie, zleci odpowiednie 



badania wyspecjalizowanym firmom w celu stwierdzenia nalania złej jakości paliwa. 

Wynajmujący nie będzie dochodził wyżej wymienione kosztów od stacji paliw gdzie było 

nalane takie paliwo, tylko będzie dochodził tych kosztów od Najemcy, a Najemca 

zobowiązany jest zapłacić te koszty Wynajmującemu. 

27. Wlanie do zbiornika wody czystej innej substancji w tym oleju napędowego a przez 

to uszkodzenie wszelkich instalacji wodnych, pieca 

- pokrycie przez Najemcę 100% wartości napraw i strat spowodowanych brakiem 

możliwości dalszego najmu kampera do 100.000,00zł brutto. 

28. Każda naprawa po za szkodami wymienionymi powyżej rozliczana jest na postawie 

FV zakupu części, FV usługi ( np. lakierowanie elementu ) oraz zgodnie z roboczogodziną 

pracownika która wyceniona jest na 200,00 złotych brutto za każdą rozpoczętą godzinę. 

29. Wynajmujący może skorzystać na koszt Najemcy przy usuwaniu szkód z 

autoryzowanych stacji danego producenta samochodu oraz zabudowy. Transport kampera 

oraz wynajmu specjalistycznych pomieszczeń i narzędzi do napraw kampera po wynajmie 

pokrywa Najemca do wysokości wpłaconej kaucji lub jeżeli są to szkody nie komunikacyjne 

do wartości wyrządzonych szkód. 

30. Inne naprawy wnętrza, karoserii, braki wyposażenia, – zgodnie z kosztami naprawy i 

zakupu tych elementów + 2500,00 złotych brutto jako rekompensata utraty korzyści z 

wynajmu jeżeli kamper nie będzie się nadawał do kolejnego wynajmu 

31. Korzystanie pojazdu po wygaśnięciu umowy ( bez umowne korzystanie): 3000,00 

złotych brutto 1 doba naliczane dodatkowo po upływie 3 godzin o których mowa powyżej. 3 

godziny zostają rozliczone wg 250,00zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

32. Wszczęcie procedury poszukiwania/odzyskania nie zwróconego pojazdu: 5000,00 

złotych brutto 

33. Zgubienie / nie oddanie kluczyków, książki pojazdu, książki gwarancyjnej, dowodu 

rejestracyjnego, pilota, pestek zabezpieczających, potwierdzenie zawarcia umowy 

ubezpieczenia: 1000,00 złotych brutto za każdą z tych rzeczy z osobna. 

34. Dojazd z zapasowym kluczykiem na terenie Polski i na terenie Europy: 1,50zł brutto 

za każdy przejechany kilometr liczony w dwie strony ( siedziba STAR INVESTMENTS, miejsce 

postoju kampera, siedziba STAR INVESTMENTS) + 45,00 złotych kosztów diety i 

wynagrodzenia pracownika za każdą rozpoczętą godzinę pracy w celu dowiezienia kluczyka. 

Stawka ta obowiązuje również w innym przypadku gdy będzie konieczny wyjazd pracownika 

ASONE do Najemcy. 

35. Opłata za zerwanie plomb STAR INVESTMENTS ze śrub: 5000,00 złotych brutto 



36. Opłata za każdorazowe udostępnienie danych dot. umowy upoważnionym organom 

np. Policji, Prokuratury, Straży Granicznej: 200,00 złotych brutto 

 

 

OKRES LETNI – OPŁATA SERWISOWA, WYNAJEM 

WYPOSAŻENIA 

OPŁATA SERWISOWA: 

• Zdjęcie limitu kilometrów 

• Wydanie oraz odbiór kampera 

• Szkolenie z obsługi kampera i urządzeń pokładowych 

• Napełnienie zbiornika wody czystej 1/2 pojemności 

• Opróżniony pojemnik wody szarej 

• Opróżniony pojemnik WC + zalany chemią 

• Pełen zbiornik płynu do spryskiwaczy 

• Pełne zbiorniki płynów eksploatacyjnych 

• Pełna butla z gazem PROPAN wraz z jej podłączeniem 

• Pomoc telefoniczna techniczna 24/h 

• Pomoc w ułożeniu trasy oraz znalezieniu campingów 

• Pełen bak paliwa 

• Dezynfekcja, ozonowanie z lampami UV kampera po wynajmie i przed wynajmem 

WYPOSAŻENIE WC 

• Kostki chemiczne do WC na 14 dni 

• Papier toaletowy do WC 4 rolki 

• Dodatkowy koszt na śmieci w WC zakładany na szafkę składany 

• Odświeżacz powietrza 

• Mydło do rąk antybakteryjne, antywirusowe: 

• Płyn do sprzątania, do kuchni i WC: 

WYPOSAŻENIE KUCHNI 

• Patelnia teflonowa 



• Garnki z pokrywkami i rączką na kuchenkę gazową x3 

• Kosz na śmieci w szafce 

• Dodatkowy kosz na różne rzeczy 

• Wiadro do mycia naczyń 

• Czajnik do gotowania wody na kuchenkę gazową 

• Komplet noży kuchennych z obieraczką 

• Korkociąg do wina z otwieraczem do butelek 

• Talerze małe z melaniny x 5 

• Talerze duże z melaniny x 5 

• Kubki z melaniny x 5 

• Miski z melaniny x 5 

• Sztućce komplet z melaniny x 5 

• Solniczka + pieprzniczka ( bez przypraw ) 

• Taca do krojenia mała 

• Taca do krojenia duża 

• Podstawka pod garnki 

• Mała szczotka i szufelka 

• Gąbka do naczyń 

• Płyn do mycia naczyń 

• Ręcznik papierowy 

• Worki na śmieci 

• Miseczki jednorazowe EKO x 25 

• Sztućce jednorazowe EKO x 50 

• Talerze jednorazowe EKO x 50 

• Kubki jednorazowe EKO x 50 

WYPOSAŻENIE CAMPINGOWE 

• Markiza zewnętrzna długa 

• Wycieraczka gumowa wejściowa 

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE: 

• Kamizelka odblaskowa x 5 



• Apteczka 

• Gaśnica x 1 

• Trójkąt x 2 

• Zapas żarówek 

• Zapas bezpieczników 

• Komplet kluczy + lewarek 

• Komplet przejściówek do butli gazowej 

• Klucz do butli gazowej 

• Konewka do wody czystej 

• Wąż do wody czystej 

• Kabel do podpięcia kampera do prądu 230V z przejściówką 20 metrów 

• Klucz do wody szarej 

• Klucz do butli gazowej 

• Młotek 

• Śledzie stalowe do rolety 4 sztuki 

• Gumy mocujące wraz z uchwytami w bagażniku 

• Stopnie najazdowe poziomujące x 2 

• Skrzynia na rzeczy w garażu 

• Zestaw naprawczy  

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 

• Klimatyzacja postojowa dachowa z pilotem 230V 

• Bagażnik zewnętrzny na 4 rowery 

• Odkurzacz 

• Kamera cofania 

• Ładowarka USB do gniazda zapalniczki 

• Uchwyt do telefonu na konsoli środkowej 

• Czujnik gazu w kabinie 

• Czujnik gazu usypiającego w kabinie 

• Wykładzina gumowa na podłodze kabina 

• Dywaniki materiałowe ( wejście, kuchnia, salon, kabina ) 



• Mata gumowa na buty w wejściu 

• Tablica na rowery ( wymagana Włochy, Hiszpania ) 

• Prześcieradła nowe na każdy z materacy 

• Ogrzewany i wentylowany garaż ( duży bagażnik ) 

• Zabezpieczenie antykradzieżowe mechaniczne 

• Zabezpieczenie antywłamaniowe dodatkowe drzwi w kabinie 

• Lodówka automatyczna na 12V + GAZ + 230V 

• Instalacja solarna 

ROZRYWKA 

• GRY planszowe dla dorosłych  

• GRY planszowe dla dzieci  

• Radio w kabinie 

OKRES ZIMOWY / SPECJALNE PRZYGOTOWANIE 

KAMPERA NA WYJAZD NA NARTY 
• Wcześniejsze nagrzanie kampera do 18 stopni ( z osobnej butli gazowej ) 

• Opony zimowe 

• Łańcuchy stalowe na przednie opony 

• Dodatkowa butla z gazem czysty propan 

• Odmrażacz do zamków 

• Drabinka aluminiowa do odśnieżania dachu ze śniegu 

• Szczota do odśnieżania dachu teleskopowa 2m 

• Szczotka ze skrobaczką długa do szyb 

• Szczotka do zdejmowania śniegu z nart 

• Długi kabel elektryczny 50m w szpuli 

• Płyn zimowy dodatkowy do spryskiwaczy szyb 5 litrów 

• Płyn zimowy koncentrat zimowy do pojemnika szarej wody 5 litrów 

• Dodatkowe dywaniki w wejściu na podkładzie gumowym 

• Lina do wyciągania samochodu 9 ton 

• Łopata składana samochodowa do śniegu 

• Pojemnik zewnętrzny do wody szarej 



• Specjalne drążki na odzież w garażu/bagażniku 

• Specjalne haczyki na odzież w garażu/bagażniku 

• Mata dywanowa na podłodze garażu ( docieplenie ) 

• Mata gumowa tzw. wanna do trzymania butów narciarskich 

• Ręczniki papierowe 4 sztuki 

 


