REGULAMIN
1. Najemcą lub osobą uprawnioną do kierowania samochodem może być osoba, która

ukończyła 21 rok życia, posiada ważny dowód osobisty lub w przypadku obcokrajowcapaszport, oraz musi posiadać prawo jazdy honorowane w Polsce nie mniej niż jeden rok.
Dowód osobisty bądź paszport musi być ważny co najmniej pół roku od dnia podpisania
umowy.
2. Samochód może być kierowany przez osobę spełniającą warunki podane w pkt. 1 z
zastrzeżeniem, iż może to być najemca, lub w przypadku pisemnej zgody
wynajmującego osoba wyznaczona przez najemcę.
3. Warunkiem wynajęcia auta jest podanie wymaganych danych osobowych najemcy lub
też dodatkowego kierowcy, wpłacenie kaucji oraz opłacenie wynajmu za cały jego okres.
4. Kaucja- depozyt- jest oddawany najemcy po uprzednim sprawdzeniu stanu auta,
zarówno pod względem wizualnym, jak i technicznym. Dodatkowo sprawdzane jest
wyposażenie standardowe, jak i dodatkowe oraz stan paliwa i innych płynów.
5. Opłata rezerwacyjna musi być dokonana przed wynajmem i jest ona zaliczana na poczet
kwoty wynajmu. Rezygnacji z wynajmu auta można dokonać najpóźniej 5 dni przed
planowanym dniem rozpoczęcia okresu wynajmu. Po przekroczeniu terminu rezygnacji
należy uiścić opłatę rezerwacyjną, zgodną z cennikiem.
6. Opuszczanie granic wynajętym autem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
możliwe jest jedynie w formie pisemnej zgody przez wynajmującego na wniosek
najemcy.
7. Integralną częścią regulaminu jest Cennik- załącznik nr 1. W przypadku stwierdzenia
naruszenia postanowień regulaminu najemca zobowiązany będzie zapłacić
wynajmującemu kary umowne, lub w szczególnych przypadkach obciążony zostanie
kosztami przywrócenia stanu poprzedniego auta oraz utratą wartości.
8. W czasie wynajmu najemca, bądź osoba przez niego wyznaczona jako kierujący
pojazdem zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
obowiązujących w danym Państwie. Za wszelkie wykroczenia odpowiada wyłącznie
kierujący pojazdem.
9. Wynajmujący w szczególności zabrania:
a. przewożenia zwierząt w aucie,
b. palenia tytoniu w aucie,
c. dokonywania jakichkolwiek przeróbek, zmian technicznych itp.,
d. przekraczania dopuszczalnej ładowności.
10. Najemca odpowiedzialny jest za wszelkie uszkodzenia pojazdu i braki w wyposażeniu
poza tymi, które były odnotowane i zaakceptowane przez najemcę w Protokole
wynajęcia.

11. Nie dokonanie zwrotu auta w określonym terminie oraz brak informacji od najemcy o
chęci przedłużenia wynajmu rozumiane jest jako przywłaszczenie i skutkuje
zgłoszeniem zaistniałej sytuacji na Policję. Za każdą rozpoczętą dobę zwłoki najemca
zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości określonej w cenniku.
12. Najemca zobowiązany jest zwrócić auto z taką samą ilością paliwa, z jaką zostało mu
przekazane. Najemca odpowiada za zamontowanie w aucie wyposażenia dodatkowego,
np. GPS, fotelik itp. W przypadku zagubienia przez najemcę elementów takich jak
dowód rejestracyjny, tablica rejestracyjna, kluczyk itp, zostanie on obciążony opłatami
wynikającymi z cennika.
13. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez najemcę na
skutek wypadku, awarii, lub też innego zdarzenia losowego.
Załącznik nr 1. Cennik
Zdarzenie

Kara umowna

Brak tablicy rejestracyjnej, dowodu rejestracyjnego,
polisy ubezpieczeniowej

150 PLN/ za każde

Brak kluczyka
Brak pilota od alarmu
Brak panelu do radia

400 PLN
100 PLN
200 PLN

Brak dokumentów technicznych (rejestr obsługi,
instrukcja, gwarancja)

150 PLN

Niedotankowane auto
Dokonanie zmian, przeróbek czy demontaż
wyposażenia

koszt paliwa + 20%
opłata za cenę części +
25%/ 200 PLN

Opłata rezerwacyjna

50 PLN

Opuszczenie RP bez zgody wynajmującego

300 PLN

Przewóz zwierząt
Palenie tytoniu

200 PLN
150 PLN

Brak zwrotu auta w terminie

dwukrotność stawki
dziennej za każdą dobę

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT

……………………………………..
Podpis Najemcy

……………………………………..

Osoba upoważniona przez Wypożycz Mnie

