
Na co zwrócić uwagę przy zakupie kampera? 
Musimy przyznać, że wakacje w kamperze zapowiadają się w najbliższym czasie naprawdę 

genialnie. Jednak aby ruszyć w podróż w nieznane musimy pokusić się albo w zakup kampera albo 

też wynajem kampera. Na co postawić? 

Zanim kupimy kampera 
Na pewno wynajem jest ciekawą formą, ale tylko wtedy gdy skusimy się na jeden wyjazd kamperem i 

nie mamy zamiaru tego więcej praktykować. Gdy chcemy na stałe podróżować w ten sposób, to 

możemy pomyśleć o własnym kamperze. Jeśli naprawdę interesuje nas zakup własnego kampera, to 

musimy pomyśleć, na co zwrócić uwagę wybierając taki samochód kempingowy.  Jeśli caravaning to 

opcja przez nas sprawdzona i lubimy spędzać wolny czas w ten sposób, to nie ma co się dłużej 

zastanawiać.  

Wstępna kontrola 
W jaki sposób dokonać kontroli takiego pojazdu? W pierwszym kroku sprawdzamy jego 

dokumentację. Musimy sprawdzić przede wszystkim numer VIN w dowodzie rejestracyjnym. 

Oczywiście muszą one być prawidłowe i zgadzać się z tym, co widnieje na tabliczce znamionowej 

pojazdu. Pewne braki czy też błędy mogą w przyszłości stać się źródłem bardzo poważnych 

problemów. 

Druga sprawa, na którą musimy zwrócić szczególną uwagę to masa pojazdu i jego dopuszczalna masa 

całkowita. Musimy wiedzieć, że jeśli posiadamy prawo jazdy kategorii B, to możemy prowadzić 

pojazd, który razem z wyposażeniem, podróżującymi oraz bagażami nie może ważyć więcej niż 3.5 

tony. Warto pamiętać, że do niektórych miast nie możemy wjechać pojazdem o DMC większym niż 

3.5 tony. 

Jeśli podczas wyboru kampera nie kierowaliśmy się marką, to warto jednak się nad nią zastanowić. 

Chodzi głównie o to, że posiadanie marki popularnej wiąże się z tym, że części do nich są znacznie 

łatwiej dostępne i tańsze. Jest to bardzo ważne. 

Zewnętrzny wygląd kampera 
Oględziny kampera zawsze rozpoczynamy od jego zewnętrznej strony. Warto doszukać się miejsc 

ewentualnych napraw, gdyż późniejsze problemy z samochodem powypadkowym mogą być 

naprawdę kosztowne. Warto także sprawdzić, czy wszelkiego rodzaju uszczelniania – szczególnie 

okien, dachu oraz wentylacji są w pełni szczelne. Pamiętajmy o tym, aby unikać jakiejkolwiek rdzy na 

pojeździe (która zazwyczaj pojawia się, gdy pojazd użytkowany jest w okresie zimowym).  

Oględziny wnętrza kampera 
Jeśli po wejściu do kampera wyczuwalna jest stęchlizna, to niestety to nie jest dobra oznaka. Oznacza 

to nic innego jak to, że albo gdzieś są przecieki, albo po prostu ktoś nie dbał o samo wnętrze oraz 

czystość w pojeździe. Szukanie przyczyn przykrego zapachu czy ogólne sprawdzenie wnętrza 

kampera, rozpocząć warto od samej podłogi, gdyż w przypadku niemiłego zapachu, zazwyczaj to z nią 

są największe problemy. 

Musimy sprawdzić wszystkie zakamarki. Nie może w nich być żadnego śladu pleśni. Podłoga musi być 

twarda, a na ścianach nie można zobaczyć żadnych zacieków. Bardzo dobrą praktyką jest to, aby się 

umówić na oglądanie kampera podczas opadów deszczu. Można oczywiście umówić się ze 

sprzedającym na oględziny na bezdotykowej myjni. 



Na sam koniec dodajmy, że niesamowicie ważny jest stan mebli czy też urządzeń w kamperze. Warto 

także przyjrzeć się tapicerce oraz szafkom. Upewnijmy się, że działają także urządzenia takie jak: 

pompa wody,  podgrzewacz wody, klimatyzacja podróżna, klimatyzacja postojowa, wentylatory czy 

też ogrzewanie. 

Jeśli nie czujemy się na siłach, umówmy się na oglądanie kampera razem ze specjalistą czy zaufanym 

mechanikiem. 

 


