Ogólne warunki najmu samochodu
1) Ogólne warunki najmu samochodu zastępczego określają prawa i obowiązki stron oraz inne warunki umowy.
2) Najemca oświadcza, że :
a) podane przez niego dane są zgodne z prawdą i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie samochodem, nie jest pozbawiony mocą orzeczenia
kompetentnego organu tego prawa i toczy się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić go do
pozbawienie prawa jazdy.
3) Najemca otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu w dobrym stanie technicznym z pełnym wyposażeniem, z pełnym
zbiornikiem paliwa, z kompletem kluczy, dokumentami samochodu i dokumentami ubezpieczenia.
4) Przez cały okres wynajmu pojazd pozostaje własnością Wynajmującego i na jego prośbę, bez konieczności podawania
przyczyny, musi zostać zwrócony, lub oddany do dyspozycji.
5) W dacie wydania pojazdu zostanie sporządzony „Protokół Zdawczo- Odbiorczy” zwany również w dalszej części umowy
protokołem, który określa stan techniczny pojazdu (uszkodzenia, stan paliwa, przebieg itp.) przed jego wynajęciem.
Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie strony Umowy Wynajmu Pojazdu. W przypadku nie
podpisania protokołu przez Najemcę uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez
Wynajmującego.
6) Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w przypadku wystąpienia zdarzeń wywołanych zachowaniem Najemcy
lub osób trzecich w trakcie trwania najmu w wysokości:
a) kradzież Pojazdu, szkoda całkowita: 3.000 zł netto;
b) udział własny w szkodzie wynikającej z winy Kierowcy bądź w przypadku braku sprawcy zdarzenia: 1000zł netto;
c) zgubienie kluczyków: 700 zł netto;
d) zgubienie dowodu rejestracyjnego: 500 zł netto;
e) zwrot nieumytego pojazdu z zewnątrz: 50zł netto;
f) zwrot ponadnormatywnie zabrudzonego pojazdu wewnątrz: 280zł netto (wymagane pranie tapicerki);
g) zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa: koszt brakującego paliwa wg stawki rynkowej + 50zł netto usługa;
h) opłata za udostępnienie danych Najemcy organom ścigania (np. Policji , Straży Pożarnej itd.): 50zł netto;
i) nie stosowanie się do zakazu palenia itp. w pojeździe: 1500 zł netto;
j) celowe lub wynikające z rażącego niedbalstwa uszkodzenie najętego pojazdu: wg cennika autoryzowanego serwisu
+1000zł netto;
k) używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. nadmierna eksploatacja pojazdu, przeciążenie silnika i
wszystkie inne czynności prowadzące do szybszego zużycia się jakichkolwiek elementów pojazdu): wg cennika
autoryzowanego serwisu + 1000zł netto;
l) wezwanie do zwrotu pojazdu z winy Najemcy (nieterminowe regulowanie należności lub nieodpowiednie korzystanie z
wynajętego pojazdu ): 1500 zł netto;
m) uszkodzenie opony, felgi, kołpaka: wg cennika autoryzowanego serwisu;
n) usunięcie z pojazdu oznaczeń i emblematów: 500zł netto;
7) Najemca i każdoczesny Kierowca zobowiązany jest do:
a) kierować pojazdem osobiście lub przez upoważnioną osobę spełniającą warunki opisane wyżej w punkcie 2b
b) używać pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami zawartej umowy
c) wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej Pojazdu, tj. w szczególności utrzymania Pojazdu w
czystości, sprawdzania i uzupełniania poziomu płynu do spryskiwaczy, kontroli ciśnienia w ogumieniu i jego stanu, kontroli
sprawności świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych i wymiany żarówek itp.; zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą i
ewentualnym uszkodzeniem, nie pozostawiać w samochodzie dokumentów samochodu ani kluczy do tego samochodu
d) w przypadku gdy wynajęty pojazd ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu niezwłocznie wezwać na miejsce zdarzenia Policję
w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zdarzenia; niezwłocznie powiadomić Wynajmującego
tel. 602 36 82 36 o zaistniałym zdarzeniu oraz przekazać mu wszystkie informacje o okolicznościach i świadkach
zdarzenia, niezwłocznego zgłoszenia zaistnienia szkód komunikacyjnych oraz dopełnienia wszelkich formalności
wymaganych przez Ubezpieczyciela, niezbędnych do rozliczenia tychże szkód;
e) ponieść wszelkie koszty powstałe w wyniku eksploatacji najmowanego samochodu nieobjęte odpowiedzialnością z tytułu
polis ubezpieczeniowych lub w przypadku odmowy częściowej zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, w
szczególności spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, udostępnienia pojazdu osobom
trzecim,
f) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży samochodu i odmowie zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela
w ramach polisy ubezpieczeniowej zapłacić w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania przez Wynajmującego
stosowne odszkodowanie.
8) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będzie miał Kodeks Cywilny i inne przepisy
szczególne.
9) Umowę najmu samochodu wraz z ogólnymi warunkami wynajmu samochodu stanowiącego jej integralną część
sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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