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Условия за наем на кемпер и каравана 

 

 

Кемперите / караваните се отдават под наем с договор и приемо-предавателен протокол между двете страни - 

Наемател и Наемодател, в изрядно техническо състояние и оборудване, с пълен резорвар с гориво, като след 

приключване на договора, трябва да бъдат върнати от Наемателя с пълен резорвар на мястото от където са 

наети. 

 

Водачите, които имат право да управляват кемпер или да теглят каравана, трябва да са навършили 20 години и да 

имат минимум 1 година валидна шофьорска книжка категория В. 

 

Наемателят заплаща на Наемодателя депозит в размер на 600 лв. при наемане на кемпер или каравана, който 

след изтичане на срока на наема се възстановява. В случай на недобросъвестно ползване на кемпера/караваната, 

наемателят се санкционира. Депозитът не може да бъде използван за удължаване на периода на наем! 

 

До два дни след потвърждение на резервацията от наемодателя, наемателят заплаща аванс в размер на 30% от 

стойността на наемния период, а до 7 дни преди датата на наемане - останалата част от сумата. 

 

В случай, когато наемателят реши предварително писмено да отмени резервацията:  

 

- до 21 дни преди наемния период се върща  100 % от аванса, 

- до 14 дни преди наемния период се удържа 50% от аванса. 

 

В случай на неявяване на наемателя в уговорения ден и час, същият няма право да претендира за възстановяване 

на платената сума. 

Кемперът се връща в договорения ден до 14:00 часа. При неспазване на това условие наемателят дължи наем в 

троен от договореният дневен размер. 

Наемателят е отговорен за всички нарушения, наложени глоби за неспазване на закона и други, като същият се 

задължава при получени в последвие такива да ги заплати незабавно след предоставяне на искане от страна на 

наемодателя. 
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При възникване на неизправност в кемпера, наемателят е длъжен да уведоми незабавно наемодателя. 

В случай на злополука на МПС, наемателят трябва да уведоми незабавно пътната полиция в страната, в която се 

намира, както и наемодателя. 

 

Наемателят няма право да използва кемпера за теглене на ремарке, МПС, както и да го стопанисва 

недобросъвестно. 

 

Пътувания в Европейския Съюз се договарет допълнително, а извън Европейския Съюз не са разрешени. 

 

Кемперът се управлява само от водача, който е вписан в договора за наем и същия носи цялата отговорност за 

него. 

 

При пътно транспортно произшествие причинено след употреба на алкохол, опиати и други, вината и разходите 

се поемат изцяло от страна на наемателя - застраховките не покриват щети от такъв характер. 

 

При загуба или повреда на ключове или документи - наемателят се санкционира.  

 

За Не почистена тоалетна касета, кемпер или каравана ще бъдете таксувани допълнително. 

 

Домашни любимци са разрешени само с изрично одобрение от страна на наемодателя. 

 

В кемперите и караваните пушенето е забранено, при вътрешни повреди и деформации, наемателят заплаща 

стойността на щетата и почистването. 

 

При повреди на покривната и вътрешна част на кемпера, причинени по време на ползването му в следствие на 

неправилна употреба, неспазване на ограничение за максимална широчина и височина, се заплащат изцяло от 

наемателя. 

При спорове се прилагат действащи нормативни актове и закони  в Република България. 

 


