REGULAMIN KORZYSTANIA Z POJAZDU
RUCH POJAZDU
1.Kierować pojazdem może jedynie osoba powyżej 26 roku życia i posiadająca ważne prawo jazdy
kat. B co najmniej 3 lat.
2.Podczas jazdy pojazdu wszystkie osoby bezwzględnie muszą znajdować się na miejscach
wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
3.Korzystający z pojazdu winien poruszać się po drogach dostosowanych do przemieszczania się
pojazdami mechanicznymi, z uwzględnieniem rozmiarów i wagi pojazdu.
4.Należy zwracać szczególną uwagę na przejazd pod przeszkodami umieszczonymi nad drogą na
wysokości poniżej 3 m,
5.Należy zwracać szczególna uwagę podczas poruszania się pojazdem po drogach miejskich lub o
dużym natężeniu ruchu z uwagi na szerokość pojazdu 2,35 m.
6.Zabrania się poruszania po mostach, wiaduktach lub innej infrastrukturze drogowej przeznaczonej
dla pojazdów o macie całkowitej powyżej 3,5 t.
7.Przed przystąpieniem do korzystania z pojazdy należy bezwzględnie zapoznać się z dostępnym w
pojeździe wyposażeniem i w razie wątpliwości zapytać osoby wskazane przez wynajmującego o
zasady korzystania z pojazdu.
8.Zabrania się przekraczania prędkości 120 km/h.
9.Należy korzystać jedynie z sieciowych stacji benzynowych (np. Shell, Orlen, BP itp.) i tankować
paliwo zgodne z silnikiem w jaki wyposażony jest pojazd.
10.Zabrania się pozostawiania pojazdu poza miejscami specjalnie do tego przeznaczonymi i
korzystania z zasilania elektrycznego nieprzeznaczonego dla pojazdów typu CAMPER.
11.Zabrania się przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu wynoszącej 3,5 t.
WYPOSAŻENIE
1.W trakcie jazdy należy zabezpieczyć wszelkie przedmiot znajdujące się wewnątrz pojazdu
uniemożliwiając ich swobodne poruszanie się.
2.W trakcie jazdy wszelkie szuflady, szafki i schowki znajdujące się wewnątrz pojazdu powinny być
zamknięte i zabezpieczone przed samoczynnym otwieranie.
3.Podczas jazdy drzwi lodówki należy zaryglować w celu uniemożliwienia ich swobodnego
otwierania.
4.Zasilania 230V należy używać wyłącznie podczas postoju pojazdu i podłączenia samochodu do
zewnętrznej sieci zasilającej.
5.Zasilania 12V należy używać podczas pracy silnika i w trakcie jazdy.
6.Gazu z butli zabrania się używać podczas jazdy pojazdu. Przed przystąpieniem do korzystania z
gazu należy sprawdzić sprawność komina wentylacyjnego oraz upewnić się, ze butla z gazem oraz
wszelkie zawory są odkręcone
7.Zabrania się używania gazu podczas postoju na stacjach benzynowych.
8.Podczas stwierdzenia nieszczelności instalacji gazowej należy niezwłocznie zakręcić butlę
gazową i wszystkie zawory, unikać używania otwartego ognia i instalacji elektrycznej oraz
niezwłocznie powiadomić wynajmującego o stwierdzonej nieprawidłowości.
9. Należy sterować temperatura pomieszczenia unikając przegrzania pomieszczenia lub narażenia
wyposażenia pojazdu na uszkodzenie w wyniku oddziaływania zbyt wysokiej lub zbyt niskiej
temperatury.
10.Wartości umieszczone na sterowniku temperatury odpowiadają następującym wartością
temperatury:
11. 1=15oC, 2=18oC, 3=22oC,
4=24oC,
5=27oC
o
o
12. symbole 60 i 40 służą do ogrzewania jedynie wody bieżącej w pojeździe, zaś symbole

przedstawiające płomień służą do ogrzewania powietrza wewnątrz pojazdu.
13.W przypadku korzystania z bagażnika rowerowego należy przed każdym rozpoczęciem jazdy
upewnić się, że rowery są prawidłowo zabezpieczone.
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