
Baza wypożyczalni to zestawienie, za pomocą którego chcemy ułatwić wam 

to pierwsze lub kolejne wynajęcie kampera lub przyczepy. Już teraz zaplanuj 

wypoczynek, pamiętając, że liczba dostępnych kamperów jest ograniczona. 

Warto więc pomyśleć o rezerwacji, nie odkładać decyzji na potem, przekalkulo-

wać swój urlop. Tabela będzie w tym bardzo pomocna. Tutaj sprawdzisz, która 

z wypożyczalni przygotowała odpowiednią dla ciebie ofertę, ile wynosi kaucja, 

czy ubezpieczenie jest wliczone w cenę najmu, jaki jest minimalny czas wypoży-

czenia, lub na jakie wyposażenie dodatkowe możesz liczyć?

lp. nazwa firmy logo adres kontakt
(nr tel., e-mail, www)

liczba pojazdów

kampery przyczepy

1.
M-Camp  
Centrum Kempingowe

Kolejowa 2 
58-200 Dzierżoniów 
woj. dolnośląskie

tel. +48 511 385 004, +48 667 906 185
biuro@campery.eu
www.campery.eu

8 —

2. The Campers
Graniczna 141a 
Wrocław
woj. dolnośląskie

tel. +48 660 783 930
info@thecampers.pl
www.thecampers.pl

6 —

3. RentalCamper
Grudziądz  
86-302 Biały Bór 131 
woj. kujawsko-pomorskie

tel. +48 660 533 047 3 —

4. WCZASOwóz
Chełmińska 5 
86-200 Brzozowo k. Chełmna 
woj. kujawsko-pomorskie

tel. +48 603 66 80 00  
info@wczasowoz.pl 
www.wczasowoz.pl

8 —

5. kamperydlaciebie.pl

Ferdynanda Ossendowskiego 7
93-228 Łódź
M. Konopnickiej 10
97-360 Kamieńsk 
woj. łódzkie

tel. +48 724 234 444
biuro@kamperydlaciebie.pl
www.kamperydlaciebie.pl

9 —

6. Campery Apus
al. 29 Listopada 166 
31-236 Kraków
woj. małopolskie

tel. +48 661 337 311, 661 337 310
campery.apus@gmail.com  
www.camperyapus.pl

3 —

7. Duni.pl
Pienińska 11 
33-300 Nowy Sącz 
woj. małopolskie

tel. +48 601 877 515 
rent@duni.pl, www.duni.pl

2 1

8. Trans-Al Rentals
Energetyków 2
32-050 Skawina k. Krakowa
woj. małopolskie

tel. +48 665 559 555
rentals@trans-al.eu
www.wypozyczalniaskawina.pl

5
kamperów

2
luxury 5,5 t, kat. C

9. Wadowscy Campery

Myślenicka 7, 32-031 Gaj 
al. Krakowska 18 
05-090 Janki k/Warszawy
woj. małopolskie

tel. +48 725 352 100, +48 12 213 21 30 
sale@wadowscy.pl 
www.kampery.wadowscy.pl

10 —

10. CamperyASONE
Biuro: Poprawna 127, Warszawa
Parking: Zwoleńska 89, Warszawa 
woj. mazowieckie

tel. +48 606 11 33 50
campery@asone.pl
www.camperyasone.pl

10 —

11. CarGO! Warszawa
Warszawa  
Nowa siedziba wkrótce 
woj. mazowieckie

tel. +48 503 36 33 33
warszawa@cargogroup.pl
www.cargogroup.pl

7 —

12. KamperStacja
Sikorskiego 36  
05-082 Kwirynów 
woj. mazowieckie

tel. +48 601 432 181  
biuro@kamperstacja.pl  
www.kamperstacja.pl

5 —

13. McRent Warszawa
al. Krakowska 18 
Warszawa Janki, 05-090 Janki 
woj. mazowieckie

tel. +48 22 773 40 43
warszawa@mcrent.pl 
www.mcrent.pl

25 —

14. Rodeo Campers
Radzymińska 210 
03-674 Warszawa 
woj. mazowieckie

tel. +48 504 216 845, 22 353 99 99  
info@rodeocampers.pl 
www.rodeocampers.pl

4 —

cena za dobę/netto
limit km/dobę kaucja ubezpieczenie  

w cenie

możliwość 
podstawienia 

auta

minimalny 
okres najmu

opłata 
serwisowa

ograniczenie  
wieku wyposażenie dodatkowe

sezon niski sezon wysoki

400–850 zł  
netto

3000– 
–5000 zł

AC/OC 
NNW 

Assistance
TAK 7 dni 300 zł  

cena netto
< 26 lat klimatyzacja, bagażnik rowerowy, hak, nawigacja, telewizja 

satelitarna

285–310 zł
bez limitu km

470–495 zł
bez limitu km

4000 zł
OC/AC  
NNW 

Assistance
TAK

3, 7 dni  
w zależności  
od sezonu

350 zł < 25 lat 
klimatyzacja, bagażnik rowerowy, pełne wyposażenie 

kuchni, przystosowanie do warunków zimowych, markiza, 
meble kempingowe

420/480/580 zł
bez limitu km

3000 zł
OC/AC
NNW 

Assistance
TAK 3 dni

wliczona 
w cenę

NIE
klimatyzacja, bagażnik rowerowy, hak, telewizja satelitarna, 
pełne wyposażenie kuchni, nawigacja, przystosowanie do 

warunków zimowych

300 zł 500 zł 4000 zł
OC/AC  
NNW 

Assistance
TAK

3, 5 dni  
w zależności  
od sezonu

250 zł
netto

< 25 lat
klimatyzacja, bagażnik rowerowy, hak, telewizja satelitarna, 
pełne wyposażenie kuchni, przystosowanie do warunków 

zimowych

374 zł  
bez limitu km

550 zł
bez limitu km

5000 zł
OC/AC 

Assistance
TAK 3 dni 300 zł NIE

klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, telewizja 
satelitarna, pełne wyposażenie kuchni, przystosowanie do 

warunków zimowych, meble kempingowe, ekspres do kawy 
i spieniacz do mleka, solary, przetwornica 12/230 V, prysznic 

zewnętrzny, hak, grill gazowy, najazdy, 20 m kabel elektryczny, 
25 m wąż do wody, chemia toaletowa

od 300 zł
bez limitu km

od 500 zł
bez limitu km

5000 zł 
brutto

OC/AC  
NNW 

Assistance
TAK

3, 7 dni
w zależności  
od sezonu

300 zł  
brutto

< 26 lat
klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, pełne wypo-
sażenie kuchni, przystosowanie do warunków zimowych, 
telewizja naziemna, solar, markiza, meble kempingowe

kamper 500 zł 4000 zł
AC NIE NIE NIE NIE klimatyzacja, bagażnik rowerowy, hak, nawigacja, telewizja 

satelitarna, przystosowanie do warunków zimowych
przyczepa 180 zł 1000 zł

400–680 zł 
za dobę

5000 zł

OC/AC  
NNW

TAK

3 dni 200 zł

< 27 lat 

klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, telewizja 
satelitarna, pełne wyposażenie kuchni, przystosowanie do 

warunków zimowych, markiza

750–1800 zł 
za dobę

10 000– 
–15 000 zł

7 dni 250 zł
klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, telewizja 
satelitarna, pełne wyposażenie kuchni, przystosowanie 
do warunków zimowych (ogrzewanie Alde), markiza, 

przetwornica

od 370 zł 5000 zł
NNW 

Assistance
NIE 5 dni NIE NIE

klimatyzacja, bagażnik rowerowy, pełne wyposażenie 
kuchni, przystosowanie do warunków zimowych, nowe 

pojazdy co rok, pościel, chemia toaletowa, polska obsługa 
zagraniczna, transfer z i na lotnisko, doradztwo w języku 

polskim i angielskim

Półintegry: 495–695 zł 
bez limitu km

5000 zł

OC/AC
NNW 

Assistance
TAK

5, 7, 14 dni 
w zależności  
od sezonu

400 zł < 27 lat
klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, telewizja 
satelitarna (DVB-T, smart), pełne wyposażenie kuchni, 

przystosowanie do warunków zimowych (ogrzewanie Alde), 
markiza, meble kempingowe, duo control, Integra Prestige

Integry Premium: 695–895 zł 
bez limitu km

6000 zł

Integra Prestige: 895–1295 zł 
bez limitu km

7000 zł

od 250 zł/ 
brutto

bez limitu km

od 380 zł 
brutto

bez limitu km
4000 zł

OC/AC 
Assistance

NIE
5, 7 dni

w zależności  
od sezonu

350 zł  
< 14 dni

< 25 lat
klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, telewizja sateli-
tarna, pełne wyposażenie kuchni (dopłata), przystosowanie 

do warunków zimowych

374–520 zł 
w zależności od 

modelu auta 
bez limitu km

537–683 zł 
w zależności od 

modelu auta 
bez limitu km

5000 zł
OC/AC  
NNW 

Assistance+

TAK
do 100 km

4, 7, 10 dni  
w zależności  
od sezonu

NIE
< 26 lat

prawo jazdy  
< 3 lata

klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, telewizja 
satelitarna, pełne wyposażenie kuchni, przystosowanie do 

warunków zimowych, meble kempingowe, markiza z oświe-
tleniem + mata, dwie butle z gazem, przetwornica, najazdy, 

15 m kabel elektryczny, 15 m wąż do wody, chemia toaletowa

od 390 zł 5000 zł
NNW 

Assistance
NIE 5 dni 370 zł NIE

klimatyzacja, bagażnik rowerowy, pełne wyposażenie kuchni, 
przystosowanie do warunków zimowych, nowe pojazdy co 
rok, pościel, naczynia, sztućce, garnki, chemia toaletowa, 

polska obsługa zagraniczna, transfer z i na lotnisko, support 
techniczny i doradczy w języku polskim i angielskim

400–570 zł
bez limitu km

5000 zł
OC/AC
NNW 

Assistance
TAK

3, 7 dni  
w zależności  
od sezonu

300 zł 
brutto

< 14 dni  
brak opłat

< 26 lat

klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, telewizja 
satelitarna, pełne wyposażenie kuchni, przystosowanie 
do zimy, przyłącze prądu, wody, butla gazowa, markiza, 

najazdy poziomujące, stolik i krzesełka turystyczne, talerze, 
sztućce, czajnik, chemia do toalety



cena za dobę/netto
limit km/dobę kaucja ubezpieczenie  

w cenie

możliwość 
podstawienia 

auta

minimalny 
okres najmu

opłata 
serwisowa

ograniczenie  
wieku wyposażenie dodatkowe

sezon niski sezon wysoki

400–800 zł 5000 zł
OC/AC  
NNW 

Assistance
TAK

3, 7 dni  
w zależności  
od sezonu

200 zł < 26 lat
klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, telwizja 

satelitarna, pełne wyposażenie kuchni, przystosowanie 
do warunków zimowych

320–690 zł
za dobę

5000 zł
OC/AC  
NNW 

Assistance
TAK

3, 7 dni  
w zależności  
od sezonu

NIE < 28 lat
klimatyzacja, bagażnik rowerowy, hak, nawigacja
telewizja satelitarna, pełne wyposażenie kuchni, 

przystosowanie do warunków zimowych

450 zł 550 zł
6000 zł TAK

250 zł  
do 150 km od 
siedziby firmy

7 dni
370 zł  
< 7 dni  

brak opłat
< 26 lat

klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, pełne wypo-
sażenie kuchni, przystosowanie do warunków zimowych, 

telewizja naziemnaprzyczepy 300 zł

350–450 zł
bez limitu km

550–650 zł
bez limitu km

5000 zł
OC/AC
NNW

TAK
3, 7 dni

w zależności  
od sezonu

NIE < 26 lat
klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, pełne 
wyposażenie kuchni, przystosowanie do warunków 

zimowych 

kamper: 285/450 zł
limit 350 km/dobę

4000 zł
OC/AC  
NNW

TAK 3 dni
285 zł < 25 lat

klimatyzacja, bagażnik rowerowy, telewizja satelitarna, 
pełne wyposażenie kuchni, przystosowanie do warunków 

zimowych

przyczepa: 120/180 zł 2000 zł TAK 150 zł bez ograniczeń
klimatyzacja, bagażnik rowerowy, telewizja satelitarna, 

pełne wyposażenie kuchni  

370/450/553 zł
brutto 

bez limitu km
4000 zł

OC/AC
NNW

TAK
1,50 zł/kilometr 
brutto liczone 
w obie strony

3 dni
250 zł
< 7 dni  

brak opłat
< 25 lat

klimatyzacja, bagażnik rowerowy, wyposażenie ogrodowe,
pełne wyposażenie kuchni, przystosowany do warunków 

zimowych, nawigacja, telewizja satelitarna

280 zł 400 zł 4000 zł
OC/AC  
NNW 

Assistance
TAK

3, 7 dni  
w zależności  
od sezonu

NIE < 25 lat

klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, telewizja 
satelitarna, pełne wyposażenie kuchni, przystosowanie 
do zimy, meble kempingowe, markiza z oświetleniem 

+ mata, najazdy, pełne wyposażenie kuchni, nawigacja, 
przetwornica, przyłącza prądu i wody, chemia toaletowa, 
butla z gazem, zamykany monitorowany parking na auto 

prywatne – wszystko w cenie

390–550 zł
brak limitu km

4000 zł
OC/AC 
NNW 

Assistance
TAK 4 dni 300 zł  

netto
< 25 lat

klimatyzacja, bagażnik rowerowy, pełne wyposażenie 
kuchni, przystosowanie do warunków zimowych, markiza, 

zestaw mebli wypoczynkowych

wariant 1: 400 zł 
3–6 dni; limit dzienny 360 km

wariant 2: 380 zł 
< 7 dni; limit dzienny 400 km

wariant 3: 350 zł 
< 14 dni; limit dzienny 450 km

wariant weekendowy:  
1000 zł; limit dzienny 300 km

4500 zł

Pick-up: OC/
AC Assistance

Kapsuła: 
cargo  

(ładunków 
w transporcie)

TAK 3 dni 200 zł
< 24 lata
prawo jazdy  

< 5 lata

klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, hak, przystoso-
wanie do warunków zimowych, markiza, lodówka, toaleta

450 zł
bez limitu km

450 zł
bez limitu km

3000 zł TAK NIE 7 dni 250 zł  
netto

NIE
klimatyzacja, bagażnik rowerowy, hak, nawigacja, telewizja 
satelitarna, pełne wyposażenie kuchni, przystosowanie do 

warunków zimowych

400–550 zł 
netto

500–650 zł 
netto

5000 zł
OC/AC 
NNW 

Assistance
TAK

4, 7 dni
w zależności  
od sezonu

300 zł  
< 14 dni  

brak opłat
< 25 lat klimatyzacja, bagażnik rowerowy, przystosowanie do 

warunków zimowych, pełne wyposażenie kuchni

od 250 zł/ 
brutto

bez limitu km

od 300 zł 
brutto

bez limitu km
4000 zł

OC/AC 
Assistance

NIE
5, 7 dni

w zależności  
od sezonu

350 zł  
< 14 dni

< 25 lat
klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, telewizja sateli-
tarna, pełne wyposażenie kuchni (dopłata), przystosowanie 

do warunków zimowych

400/500/600 zł 5000 zł TAK TAK
7 dni  

w sezonie 
wysokim

300 zł NIE klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, pełne wypo-
sażenie kuchni, przystosowanie do warunków zimowych

350/440/570 zł 5000 zł
OC/AC 

Assistance
TAK 3 dni

250 zł
< 10 dni  

brak opłat
< 28 lat

klimatyzacja, bagażnik rowerowy, telewizja satelitarna, pełne 
wyposażenie kuchni, przystosowanie do warunków zimo-

wych, markiza z oświetleniem + mata, meble kempingowe, 
najazdy poziomujące, grill gazowy, zewnętrzna kuchenka ga-

zowa, przetwornica 12/230 V, gaz alarm, chemia toaletowa, 
dwie butle z gazem

7 dni 500 zł  
< 7 dni 450 zł 
bez limitu km

7 dni 550 zł 
< 7 dni 500 zł  
bez limitu km

5000 zł OC/AC TAK
4, 7 dni

w zależności  
od sezonu

250 zł
netto 

< 7 dni  
brak opłat 
w sezonie 

niskim 
< 14 dni  

brak opłat 
w sezonie 

niskim

< 27 lat
klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, telewizja 

satelitarna, pełne wyposażenie kuchni, przystosowanie do 
warunków zimowych, grill gazowy, prysznic zewnętrzny, sejf

368–668 zł
brak limitu km

3000– 
–5000 zł

OC/AC 
NNW/ZK 

Assistance

TAK
w sezonie niskim 

i średnim

6 dni  
w zależności  
od sezonu

250 zł < 26 lat klimatyzacja x2, bagażnik rowerowy, telewizja satelitarna, 
przystosowanie do warunków zimowych

lp. nazwa firmy logo adres kontakt
(nr tel., e-mail, www)

liczba pojazdów

kampery przyczepy

15. Taniekamperowanie.pl
Gościnna 1
05-805 Kanie pod Warszawą 
woj. mazowieckie

tel. +48 601 376 966
biuro@taniekamperowanie.pl 
taniekamperowanie.pl

6 —

16. wynajmij-campera.pl
Słoneczna 186a  
05-506 Kolonia Lesznowola 
woj. mazowieckie

tel. +48 515 220 300 
info@zlotniccy.pl
www.wynajmijcampera.pl

25 —

17. ACK Benimar
Zwycięstwa 11 
47-225 Kędzierzyn-Koźle
woj. opolskie

tel. +48 601 409 938, +48 663 624 634
info@benimar.pl, www.benimar.pl

5
4

w tym 
2  namiotowe

18. camper4u.pl
Matejki 22 
Strzelce Opolskie 
woj. opolskie

tel. +48 509 601 450  
biuro@camper4u.pl

4
2 

namioty 
dachowe

19.
Harmar Centrum 
Kempingowe

Wypoczynkowa 4  
49-313 Lubsza 
woj. opolskie

tel. +48 532 480 350 
kontakt@kamperyiprzyczepy.pl 
www.kamperyiprzyczepy.pl

3 10

20. Rent Camp

Jaspisowa 1 
36-060 Głogów Małopolski 
(Rzeszów) 
woj. podkarpackie

tel. +48 725 540 540, +48 725 340 340
kontakt@rentcamp.pl  
www.rentcamp.pl

2 —

21. Sunday Travel 

Jana Pawła II 87, 35-317 Rzeszów 
Filia: Klęczany 311 B  
39-127 Będziemyśl 
woj. podkarpackie

tel. +48 519 044 334, 533 533 865 
info@wynajem-kampera.pl 
www.wynajem-kampera.pl

15 1 kampervan

22. Auto-Mobil
Gdańska 17
84-200 Wejherowo 
woj. pomorskie 

tel. +48 725 575 002 2 —

23. AZAR4
Karkonoska 11
80-180 Gdańsk 
woj. pomorskie

tel. +48 602 302 586, +48 730 817 422   
kontakt@azar4.com

2
Pick-up Ford 

Ranger + 
kapsuła 

OFF-ROAD/
PREMIUM,

Pick-up 
Ford F150 

+ PREMIUM 
PLUS

—

24. Balcamp
Wołodyjowskiego 7
83-050 Łapino 
woj. pomorskie

tel. +48 58 683 00 83, +48 511 139 783  
biuro@balcamp.pl, www.balcamp.pl

4 —

25. Baltic Kamper
Strażacka 11  
80-209 Dobrzewino 
woj. pomorskie

tel. +48 510 727 070  
biuro@baltickamper.pl 
www.baltickamper.pl

6 3

26. CarGO! Pomorze
Inwalidów Wojennych 1
84-200 Wejherowo 
woj. pomorskie

tel. +48 503 33 34 32
wejherowo@cargogroup.pl 
www.przyczepyhobby.pl

7 —

27. FajnyKamper.pl
30-go Stycznia 38 
83-110 Tczew, woj. pomorskie

tel. +48 792 185 285 
biuro@fajnykamper.pl, www.fajnykamper.pl

9 —

28. Kamperowicz.pl
Koniecpolskiego 19A/1
81-198 Pogórze 
woj. pomorskie

tel. +48 509 092 884  
kontakt@kamperowicz.pl
www.kamperowicz.pl

3 —

29. Kampery Północ
Grunwaldzka 53  
84-230 Rumia 
woj. pomorskie

tel. +48 511 081 991, 797 022 124 
biuro@kamperypolnoc.pl  
www.kamperypolnoc.pl

2 —

30. Kampery Pruszcz

biuro: Wyspiańskiego 25  
83-000 Pruszcz Gdański  
plac z kamperami:  
Powstańców Warszawy 67B
woj. pomorskie

tel. +48 502 742 167  
biuro@kampery-pruszcz.pl  
www.kampery-pruszcz.pl

22 —



cena za dobę/netto
limit km/dobę kaucja ubezpieczenie  

w cenie

możliwość 
podstawienia 

auta

minimalny 
okres najmu

opłata 
serwisowa

ograniczenie  
wieku wyposażenie dodatkowe

sezon niski sezon wysoki

350 zł
bez limitu km

550 zł
bez limitu km

4000 zł
OC/AC  
NNW 

Assistance
TAK

3, 7 dni  
w zależności  
od sezonu

300 zł
< 14 dni  

brak opłat
< 26 lat klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, pełne wyposa-

żenie kuchni, przystosowanie do warunków zimowych

320 zł  
netto

350 km/dobę

570 zł 
netto  

350 km/dobę
4000 zł

OC/AC  
NNW 

Assistance

TAK
odpłatnie, do 

100 km w sezonie 
niskim i średnim

4, 7 dni  
w zależności  
od sezonu

180 zł
< 7 dni  

brak opłat

< 25 lat
prawo jazdy  

< 3 lata

klimatyzacja, bagażnik rowerowy, pełne wyposażenie 
kuchni, przystosowanie do warunków zimowych, meble 
kempingowe, markiza, chemia toaletowa, przetwornica, 

butla z gazem; wszystkie kampery rocznik 2021

330 zł 530 zł 5000 zł
OC/AC 
NNW 

Assistance
TAK 4 dni 250 zł

< 25 lat  
prawo jazdy  

< 3 lata

klimatyzacja, nawigacja, bagażnik rowerowy, telwizja 
satelitarna, pełne wyposażenie kuchni, ekspres do 

kawy, przystosowanie do warunków zimowych, meble 
kempingowe, grill gazowy, niezbędne okablowanie, 

agregat prądotwórczy, solary, przedłużacz 100 metrów, 
zestaw do napełniania zbiornika z wodą czystą, wąż, 

przejściówki, dwa rowery Kellys Clipper (męski i damski), 
komplet pościeli, ręczniki

400/500/600 zł 4000 zł
OC/AC 
NNW 

Assistance
TAK 4 dni

250 zł  
< 10 dni  

brak opłat
< 26 lat

klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, telewizja 
satelitarna, pełne wyposażenie kuchni, przystosowanie do 

warunków zimowych

320 zł
bez limitu km

480 zł
bez limitu km

4000 zł
OC/AC 

Assistance

250 zł  
+ 1 zł za km 

liczony w obie 
strony

4, 5 dni od150 zł  
brutto

< 25 lat
klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, telewizja 

satelitarna, pełne wyposażenie kuchni, przystosowanie do 
warunków zimowych (ogrzewanie Alde), solar, markiza, 

meble kempingowe

od 250 zł/ 
brutto

bez limitu km

od 300 zł 
brutto

bez limitu km
4000 zł

OC/AC 
Assistance

NIE
5, 7 dni

w zależności  
od sezonu

350 zł  
< 14 dni

< 25 lat
klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, telewizja sateli-
tarna, pełne wyposażenie kuchni (dopłata), przystosowanie 

do warunków zimowych

od 390 zł
bez limitu km

4000 zł
OC/AC  
NNW 

Assistance
TAK

3, 7 dni  
w zależności  
od sezonu

390 zł
brutto

< 25 lat klimatyzacja, bagażnik rowerowy,  
pełne wyposażenie kuchni 

PRESTIGE: 380/580 zł
bez limitu km

5000 zł
OC/AC  
NNW 

Assistance
TAK

5, 10 dni  
w zależności  
od sezonu

NIE < 27 lat

klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, telewizja 
satelitarna, pełne wyposażenie kuchni, przystosowanie do 

warunków zimowych, meble kempingowe, ekspres espresso 
z kawą, komplet pościeli i ręczników, system butli gazowych 
z adapterami na całą Europę do samodzielnego tankowania 
na stacjach paliw, ogrzewanie podłogowe, zestaw solarny, 

przetwornica 12/230 V, markiza z oświetleniem + mata, 
prysznic zewnętrzny

prestigeLUX: 580/780 zł
bez limitu km

kamper: 350/550 zł
5000 zł TAK TAK NIE 300 zł  

cena netto
NIE 

klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, telewizja 
satelitarna, pełne wyposażenie kuchni, przystosowanie do 

warunków zimowych, solary, duo control, mover
przyczepa: 180/250 zł

od 350 zł 
netto

od 490 zł 
netto 4000 zł 

kamper

2000 zł 
przyczepa

OC/AC 
NNW

TAK
3, 7 dni

w zależności  
od sezonu

250 zł  
przy krótkich 
wynajmach

< 25 lat
bagażnik rowerowy, nawigacja, telewizja satelitarna, pełne 
wyposażenie kuchni, przystosowanie do warunków zimo-

wych (ogrzewanie Alde), solar, markiza, meble kempingoweprzyczepy  
od 180 zł 

netto

przyczepy  
od 250 zł 

netto

350/450/600 zł
bez limitu km

5000 zł
OC/AC  
NNW 

Assistance

do 
uzgodnienia

3, 7 dni  
w zależności  
od sezonu

350 zł
< 10 dni  

brak opłat

< 26 lat  
prawo jazdy  

< 3 lata

klimatyzacja, bagażnik rowerowy, nawigacja, pełne 
wyposażenie kuchni, przystosowanie do warunków 

zimowych

lp. nazwa firmy logo adres kontakt
(nr tel., e-mail, www)

liczba pojazdów

kampery przyczepy

31. Camper Planet
Ostowa 1
43-300 Bielsko-Biała 
woj. śląskie

tel. +48 505 124 714, +48 33 810 49 95
biuro@camperplanet.pl, www.camperplanet.pl

8 —

32. Kamperomania.pl
Kolberga 48D 
44-100 Gliwice 
woj. śląskie

tel. +48 577 300 366  
kontakt@kamperomania.pl  
www.kamperomania.pl

10 —

33. Viano s.c.
Wenecka 7 
43-502 Czechowice-Dziedzice 
woj. śląskie

tel. +48 733 945 527  
kontakt@viano.pl
www.kampery-wynajem.pl

4 —

34. Bamar Kamper
Marii Kownackiej 3
62-050 Mosina 
woj. wielkopolskie

tel. +48 607 725 838
biuro@bamar-kamper.pl 
www.bamar-kamper.pl
www.mosina.bestdrive.pl

10 —

35. camper4holiday
Orzeszkowej 1 
62-730 Dobra 
woj. wielkopolskie

tel. +48 607 37 37 88
biuro@camper4holiday.pl  
www.camper4holiday.pl

4 —

36.
CarGO!  
Rent a Camp

Wołczyńska 15
60-003 Poznań 
woj. wielkopolskie

tel. +48 7 27 26 25 24
biuro@cargogroup.pl, www.cargogroup.pl

20 —

37. CamelCamp
Bolesława Krzywoustego 116 
61-144 Poznań 
woj. wielkopolskie

tel. +48 501 381 139 
info@camelcamp.pl 
www.camelcamp.pl

15 —

38.
HelenCamp  
– wynajem camperów

Wyspiańskiego 41 
62-800 Kalisz 
woj. wielkopolskie

tel. +48 535 214 008 
biuro@helencamp.pl
www.helencamp.pl

6 —

39. Kamperownia.com
Podgórna 15  
62-007 Biskupice Wlkp.  
woj. wielkopolskie

tel. +48 500 212 406
www.kamperownia.com

1 1

40. kamperypoznań.pl
Lutycka 105 
60-478 Poznań 
woj. wielkopolskie

tel. +48 797 123 132 
biuro@buerstner.pl, www.buerstner.pl

9 6

41. Xcamp
Ceków 37B
62-834 Ceków Kolonia
woj. wielkopolskie

tel. +48 792 306 306
biuro@xcamp.pl
www.xcamp.pl

5 —


