Jak z pasji powstał biznes wynajmu kamperów
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Zanim skupimy się na obecnej ofercie firmy Wadowscy, cofnijmy się do lat 80., kiedy to
Paweł Wadowski wraz z rodziną podróżował z przyczepą Niewiadów, co zaszczepiło w nim
pasję do tej formy spędzania wolnego czasu.
Następnie były lata 90. i podróże po Europie – busem Mercedesa lub Fordem Transitem, które
własnoręcznie umeblował. Pierwszego profesjonalnego kampera – a był to Rimor na podwoziu
sprintera – Pan Paweł kupił na przełomie 2001/2002 roku. Poszukiwania trwały długo, gdyż w Polsce
jeszcze nie było rozwiniętego rynku tego typu pojazdów. Austriacki kemping Stubai był celem
pierwszej rodzinnej podróży, która miała miejsce w maju 2002 roku. Później były wakacje w
Chorwacji, jesienne wyjazdy weekendowe... Pojazd użytkowała cała rodzina.
Z pasji zrodził się pomysł na biznes – sprzedaż i wypożyczalnia kamperów. Na początku wypożyczany
był wspomniany Rimor, udostępniany coraz większej grupie osób. Klientów przybywało, co wymusiło
konieczność zakupu większej liczby aut i wejścia we współpracę ze znanymi markami jako ich
przedstawiciel.
Aby lepiej poznać interesującą go branżę, Pan Paweł rokrocznie jeździł na targi do Düsseldorfu –

jeszcze przed uruchomieniem działalności w roku 2003. Jest on również pomysłodawcą
nieorganizowanych już targów caravaningowych w Krakowie – Mobilexpo, na których firma
Wadowscy regularnie wystawiała swoje auta. Obecnie jej kampery możemy oglądać na targach
Motor Show w Poznaniu i w Warszawie, gdzie firma otworzyła kolejny punkt – w Jankach. Dethleffs,
Knaus, Sunlight, Weinsberg i Laika – to marki, których Wadowscy są przedstawicielem.
Oferta firmy nie ogranicza się do sprzedaży i wypożyczania – prowadzi również profesjonalny serwis.
Wiadomo wszak, że pojazdy kempingowe, łącząc w sobie funkcje samochodu i domu ze wszystkimi
typowymi dla niego urządzeniami i instalacjami, wymagają uwagi i profesjonalnych przeglądów, by
uchronić je przed awarią. A jeżeli już do niej dojdzie, serwis Wadowskich – dzięki wieloletniemu
doświadczeniu i zaopatrzeniu w części zamienne – dokona skutecznej naprawy. Serwis kamperów,
przyczep i samochodów kempingowych obejmuje:
okresowe przeglądy zabudowy,
montaż wyposażenia dodatkowego,
przygotowanie samochodu do sezonu,
przygotowanie samochodu do zimy,
serwis instalacji gazowej i wodnej,
naprawy instalacji elektrycznej zabudowy i urządzeń,
naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne,
kompleksowe naprawy powypadkowe,
części zamienne,
indywidualne usługi na życzenie klienta,
naprawy przyczep kempingowych.
W ofercie firmy znajdziemy również akcesoria oraz części zamienne do kamperów i przyczep
kempingowych. Truma, Dometic, Freiko, Alden, Thule, Thetford... – to tylko niektóre marki, których
produkty możemy nabyć w sklepach stacjonarnych zlokalizowanych w Gaju i Jankach.
WADOWSCY
Liczącą już prawie 50 lat firmę Wadowscy założył Józef Wadowski. Od 2002 r. przedsiębiorstwo
związane jest z marką Volvo, której salony znajdują się w dwóch punktach w Krakowie: przy ul. Wł.
Łokietka 83 i w Gaju. Od 2011 r. firma związana jest również z marką KIA, której salon znajdziemy
przy ul. Myślenickiej w Gaju. Wadowscy prowadzą sprzedaż aut używanych oraz wynajem i sprzedaż
kamperów w Krakowie i Warszawie.
Więcej informacji:
Kraków → http://campery.otomoto.pl
Warszawa → http://wadowscywarszawa.otomoto.pl
Polska centralna
al. Krakowska 18
Janki (k. Warszawy)
tel. 48 22 773 40 43
Polska południowa
ul. Myślenicka 7
Gaj (k. Krakowa)
tel. 48 12 444 54 44 (wew. 213)
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