OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU
1.PRZEDMIOT I OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1/ Przedmiotem umowy jest czasowe użytkowanie opisanego w nim samochodu
przez okres określony w umowie
2/ Okres oznaczony jako czas użytkowania samochodu jest okresem, na jaki
umowa została zawarta.
3/ Jednostką rozliczeniową jest okres 24 godzin zwany „dniem najmu”. Dzień
najmu biegnie więc od godziny wydania pojazdu , do tej samej godziny
następnego dnia kalendarzowego. Zwrot pojazdu po minięciu okresu
rozliczeniowego powoduje powstanie obowiązku zapłaty za następny okres
rozliczeniowy (dzień najmu), niezależnie od liczby godzin , o jaki okres
ustalony umową zostanie przekroczony.
4/ Przedłużenie okresu najmu na dalszy czas nie wymaga aneksu do umowy,
lecz następuje po zgłoszeniu przez Najemcę Wynajmującemu , na 24 godziny
przed upływem okresu najmu wyznaczonego w umowie
5/ Przedmiot Najmu wydany zostaje Najemcy w stanie technicznej sprawności ,
bez wad , uszkodzeń, z kompletem dokumentów niezbędnych do jego
użytkowania oraz jednym kompletem kluczyków. Wszelkie uwagi , co do stanu
pojazdu Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu w dniu odbioru
pojazdu /do protokołu odbioru/
2.OBOWIĄZKI NAJEMCY
1/ Najemca zobowiązuje się do:
a/przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w danym kraju , w którym
użytkuje samochód , w szczególności przepisów prawa drogowego i nie będzie
zasłaniać się ich nieznajomością
b/zapłaty na własny koszt wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z
naruszenia przepisów, o których mowa w w/w punkcie a/
c/nie przewożenia samochodem większej liczby pasażerów ,iż ilość
przewidziana w dowodzie rejestracyjnym
d/nie popychania lub holowania innego pojazdu lub przyczepy
e/nie wwożenia na lub nie wywożenia poza polski obszar celny dóbr
zabronionych przepisami celnymi
f/nie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu , narkotyków lub innych
środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości
g/ nie brania udziału samochodem w zawodach lub wyścigach
h/nie używania samochodu do jazdy na drogach i terenach nieutwardzonych
i/ nie przewożenia samochodem materiałów żrących , brudzących, o ostrych
krawędziach, lub innych mogących powodować korozję, zniszczenie, ,
uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu
j/ nie użytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem
k/ nie wyjeżdżania najmowanym pojazdem do następujących krajów : Rosji,
Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Serbii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, a
także wszelkich krajów pozaeuropejskich
2/ Najemca może prowadzić samochód pod warunkiem , że przedłoży Najemcy
Dowód Osobisty lub Paszport oraz Prawo jazdy/ ważne przynajmniej od 12

miesięcy, przed dniem zawarcia Umowy Najmu/.
Przedmioty gospodarcze dodatkowo zobowiązane są przedłożyć kopie
dokumentów rejestrowych / wpis do KRS, REGON, NIP oraz wymienione w
pierwszym zdaniu dokumenty osoby , która będzie kierowcą pojazdu /
3/ Osoba trzecia może prowadzić samochód o ile spełnia wymagania dotyczące
Prawa jazdy, określone w pkt.2 powyżej , oraz pod warunkiem , że zostanie
wskazana przez Najemcę przedstawicielowi Wynajmującego w dniu podpisania
Umowy Najmu. Wskazanie osoby trzeciej musi być w formie pisemnej , z
podaniem numeru Prawa jazdy osoby trzeciej , miejsca zamieszkania oraz
numeru telefonu.
4/ Najemca będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za naruszenie bądź
nieprzestrzeganie Ogólnych Warunków Umowy Najmu przez osobę trzecią
wskazaną przez Najemcę , do prowadzenia samochodu.
3.PŁATNOŚCI
1/ Najemca zobowiązany jest do dokonania następujących płatności:
a/sumy za najem , która obejmuje ilość dni wynajmu z ustalonym limitem
kilometrów /
b/przed wydaniem pojazdu Najemca zobowiązany jest do złożenia kaucji w
wysokości 1000 zł /kaucja jest zabezpieczeniem na pokrycie ewentualnych
kosztów spowodowanych przez Najemcę, lub przepada w chwili wypadku z
winy Najemcy lub wymiany podzespołów samochodu bez zgody
Wynajmującego/. Kwota kaucji zostaje zwrócona niezwłocznie po zwrocie
nieuszkodzonego pojazdu
c/Samochód przekazany Najemcy powinien zostać zwrócony z taką ilością
paliwa z jaką został wydany, w przeciwnym razie Najemca obciążony zostanie
na fakturze kosztami za usługę uzupełnienia paliwa (dotankowania)
d/Wynajmujący może zażądać od Najemcy zapłacenia w dniu podpisania
Umowy Najmu zaliczki za przewidywane wydatki związane z najmem.
e/ Od Najemcy zostaje pobrana opłata w wysokości 100 zł za mycie końcowe pojazdu.
Opłata zostanie zwrócona w przypadku jeżeli pojazd będzie oddany czysty wewnątrz i
na zewnątrz.
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY
1/Jeśli dojdzie do wypadku, kolizji lub innego podobnego zdarzenia , a
kierujący pojazdem znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
innego środka odurzającego , Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy
zwrotu wszelkich poniesionych kosztów oraz kosztów do poniesienia których
Wynajmujący jest zobowiązany a spowodowanych przez to zdarzenie,
dotyczących zarówno samochodu jak i odpowiedzialności osób trzecich albo
też innych szkód poniesionych przez Wynajmującego w wyniku albo w
związku z tym zdarzeniem.
2/ W przypadku powstania szkody objętej polisą AC, Najemca zobowiązany
jest ponieść koszty doubezpieczenia samochodu do wysokości sumy
ubezpieczenia samochodu przed szkodą, oraz koszty operacyjne obsługi szkody
w wysokości 1000 zł netto ponoszone przez Wynajmującego.
Występują one także przy szkodach likwidowanych z polisy OC sprawcy w tej
samej kwocie.

3/ W przypadku utraty samochodu w wyniku zdarzenia lub okoliczności
wykluczających odpowiedzialność ubezpieczonych, Najemca ponosi pełną
odpowiedzialność finansową za utracony samochód.
4/ W przypadku próby wyjazdu za granice do krajów wskazanych w
Ust.2.pkt.1k, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę karą umowną w
wysokości pięciokrotnej wysokości wpłaconej kaucji a w przypadku utraty
samochodu na terenie tych krajów obciążyć Najemcę kwotą stanowiącą
równowartość wartości fakturowej samochodu.
5.UBEZPIECZENIE SAMOCHODU
1/ Samochód użytkowany przez Najemcę objęty jest
ubezpieczeniem z tytułu AC, OC, NW
6.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KOLIZJI , WYPADKU LUB
KRADZIEŻY
1/W razie wypadku drogowego Najemca jest zobowiązany
a/ uzyskać stosowne oświadczenie ze wszystkimi danymi uczestników wypadku
oraz świadków wraz z ich podpisami
b/ nie pozostawiać pojazdu bez opieki lub zabezpieczenia
c/zawiadomić Policję natychmiast , jeśli trzeba udowodnić winę drugiej strony ,
i gdy są ranni dodatkowo natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe
d/wypełnić druk zgłoszenia wypadku w ciągu 24 godzin i przesłać go do biura
Najemcy
e/ w przypadku kradzieży należy natychmiast powiadomić Policję i
przedstawiciela Wynajmującego
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO ZA RZECZY
POZOSTAWIONE W SAMOCHODZIE
1/ Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub
przewożone w samochodzie przez Najemcę.
8. ZABEZPIECZENIA POJAZDU
1/Jeżeli pojazd nie jest użytkowany przez Najemcę , powinien on zabezpieczyć
go przed ewentualnymi uszkodzeniami i kradzieżą używając wszelkich
zamontowanych do tego celu urządzeń i pozostawiając samochód na
parkingach strzeżonych. W przypadku kradzieży samochodu Najemca jest
zobowiązany zwrócić Wynajmującemu dowód rejestracyjny i kluczyki, a jeśli
ich brak wykluczy odpowiedzialność odszkodowawczą ubezpieczyciela ,
obowiązek naprawienia szkody ciąży na Najemcy .
9. NAPRAWY
1/Najemca nie może dokonywać żadnych napraw samochodu , za wyjątkiem
zaistnienia zdarzenia , uniemożliwiającego dalszą jazdę samochodem. W takim
wypadku powinien niezwłocznie powiadomić telefonicznie przedstawiciela
Wynajmującego o zaistniałej sytuacji celem uzyskania stanowiska , co do
dalszych działań.
10.UPRAWNIENIA WYNAJMUJĄCEGO
1/ Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odbioru
samochodu, jeśli Najemca nie będzie przestrzegał postanowień Ogólnych
Warunków Umowy Najmu , a w szczególności nie zwróci samochodu w
zakreślonym terminie, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę wszelkimi

kosztami związanymi z odbiorem samochodu oraz ze stwierdzonymi
uszkodzeniami.
11. WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU
Wynajmujący rozwiąże umowę najmu z trybie natychmiastowym w przypadku:
1/ Zwłoki z zapłatą czynszu najmu;
2/ Używania samochodu sprzecznie z Umową Najmu lub jego przeznaczeniem.
12. ZMIANY UMOWY
1/ Wszelkie zmiany Umowy Najmu i niniejszych Ogólnych Warunków Najmu
muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
13. SPORY
1/ W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2/ Rozstrzyganie sporów wynikających z niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego
Z treścią Ogólnych Warunków Umowy Najmu zapoznałem się
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