
Kupno przyczepy od osoby prywatnej może oka-

zać się nie lada okazją, ale pod warunkiem, że trafimy 

na egzemplarz od wieloletniego właściciela, który 

wiedział, jak zadbać o swój domek i o niego dbał. 

Gorzej jak ktoś sprzedaje mocno wyeksploatowany 

i wymagający naprawy kemping.

Podobnie jest z ofertą od importerów indywidu-

alnych – tu też nie mamy pewności, czy kupowany 

sprzęt jest sprawdzony, sprawny, zarejestrowany 

w Polsce i ubezpieczony.

Koncentrując swoje poszukiwania na ogłosze-

niach komisów, trafimy do takich firm, jak Kempingi 

Olsztyn. Na placu wypełnionym przyczepami mamy 

możliwość przyjrzenia się egzemplarzom droższym, 

tańszym, małym i dużym, z przedsionkiem, z mar-

kizą, z toaletą i prysznicem. Jednym słowem – duży 

wybór.

Jeśli dodamy do tego profesjonalną obsługę i fa-

chowe doradztwo, to mamy wszystko, co ułatwi nam 

podjęcie decyzji o zakupie wymarzonej i odpowied-

nio do nas dopasowanej przyczepy kempingowej. 

W firmie Kempingi Olsztyn, prowadzonej przez 

Siedziba firmy mieści się 
w miejscowości Bartąg na 
przedmieściach Olsztyna

Zakup prZycZepy. 
Nowa cZy używaNa?
Pytanie „nowe czy używane?” zadaje sobie każdy, kto chociaż raz 

kupował samochód, motocykl czy jakąkolwiek rzecz na własny użytek. 

Przed takim dylematem staje też początkujący fan caravaningu.

Zakup pierwszej przyczepy kempingowej wiąże 

się z koniecznością podjęcia bardzo przemyślanej 

decyzji. Jaka ma być ta nasza wymarzona przyczepa: 

duża, mała, ile ma mieć miejsc do spania, jakie ma 

mieć wyposażenie, no i oczywiście – jak na wstępie: 

nowa czy używana?

Na zakup nowych przyczep decydują się przede 

wszystkim już „zaprawieni w boju” caravaningowcy, 

mający sprecyzowane, poprzedzone latami doświad-

czeń w użytkowaniu wymagania co do nowego „domu 

na kołach". Ta grupa klientów salonów z nowymi przy-

czepami to przede wszystkim właściciele firm i osoby 

prywatne z grubszym portfelem (zakup nowej przy-

czepy to wydatek często przekraczający 100 tys. zł).

Reasumując, największe grono klientów zdecy-

dowanych na zakup letniego „domku na kołach” 

wybiera przyczepę używaną. I tu pojawia się kolejne 

pytanie: gdzie ich szukać?

W internecie znajdziemy najwięcej ofert. Więk-

szość stanowią ogłoszenia firm handlujących uży-

wanymi przyczepami, są też anonse od importerów 

i osób prywatnych. 

k e m Pi n g i o l sz t y n
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p r z e g l ą d  r y n k u 



Plac wypełniony jest przyczepami – od najdroższych do najtańszych, 
od najmniejszych do największych

dwóch braci – Dominika i Przemysława Krzemieniew-

skich – każdy klient jest traktowany indywidualnie.

– Rozmowa z potencjalnym klientem zaczyna się 

od pytania, do czego ma służyć Pani/Panu ta przy-

czepa? Do turystyki, do postawienia na działce, jako 

zaplecze socjalne...? To pozwala nam na zawężenie 

kręgu poszukiwań i pokazanie przykładowych egzem-

plarzy. Mając możliwość porównania kilku przyczep 

w jednym miejscu, klient, który nie do końca wiedział, 

jaka ma być ta jego przyczepa, wie czego i za jaką 

cenę może się spodziewać – mówi Przemysław Krze-

mieniewski.

Jeśli wybór zostanie dokonany, każdy klient może 

liczyć na profesjonalne szkolenie z obsługi przyczepy 

i przy okazji nauki sprawdzić działanie poszczegól-

nych instalacji oraz wyposażenia.

– Każda z oferowanych przez nas przyczep jest 

sprawdzona pod kątem szczelności, sprawności urzą-

dzeń, prawidłowego działania instalacji elektrycznej 

i gazowej, stanu podwozia i układu hamowania – do-

daje Dominik Krzemieniewski.

Po dopasowaniu przyczepy do potrzeb i wyma-

gań klienta, przeprowadzeniu szkolenia z obsługi, 

sprawdzeniu stanu technicznego, kupujący może 

liczyć również na transport świeżo zakupionego do-

mku, a w późniejszym czasie także na pomoc tech-

niczną i serwis. 

– W naszej firmie staramy się tak obsłużyć klienta, 

żeby czuł się zadowolony z zakupu i mógł polecić na-

sze usługi znajomym czy sąsiadom. Profesjonalizm, 

pasja i uczciwość w działaniu dają nam gwarancję 

sukcesu zarówno finansowego, jak i wizerunkowego 

w branży caravaningowej – kwitują Krzemieniewscy.

Jak głosi szyld, oprócz sprzedaży i wynajmu firma świad-
czy również usługę napraw powypadkowych
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