REGULAMIN NAJMU POJAZDU - SMART-CAR

I. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa szczegółowe warunki najmu samochodów osobowych wynajmowanych przez Aleksandrę Raymond w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej pod firmą: Smart-Car Aleksandra Raymond z siedzibą przy ul. J. Słowackiego 52/9, 30-018 Kraków, NIP: 6772321902.
2. Ilekroć w Regulaminie bądź umowie mowa jest o:
a) Wynajmującym – należy przez to rozumieć Aleksandrę Raymond prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Smart-Car Aleksandra Raymond z siedzibą przy ul. J. Słowackiego 52/9, 30-018
Kraków, NIP: 6772321902.
b) Najemcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczna która ukończyła 21 lat, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność
prawną, która na podstawie zawartej z Wynajmującym Umowy Najmu Pojazdu bierze w najem Pojazd.
c) Użytkowniku – należy przez to rozumieć wskazaną przez Najemcę w Umowie Wynajmuj Pojazdu osobę fizyczną, która oprócz Najemcy będzie uprawniona do kierowania Pojazdem w ramach
Umowy Najmu Pojazdu.
d) Pojazd - należy przez to rozumieć samochód osobowy, którym dysponuje Wynajmujący, stanowiący przedmiot Umowy Najmu Pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.
e) Umowę Najmu Pojazdu – należy przez to rozumieć zawartą pomiędzy Wynajmującym a Najemcą umowę najmu, na podstawie której Wynajmujący oddaje Najemcy w najem Pojazd, którym
dysponuje, na zasadach określonych w tej umowie oraz w Regulaminie.
3. Regulamin stosuje się do wszystkich Umów Najmu Pojazdu zawieranych przez Wynajmującego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, chyba, że umowa stanowi inaczej.
4. W razie sprzeczności treści Umowy Najmu Pojazdu i Regulaminu pierwszeństwo przyznaje się postanowieniom Umowy Najmu Pojazdu.
II. Podstawowe warunki korzystania z Pojazdu:
1. Do kierowania Pojazdem uprawniona jest osoba, która spełnia następujące wymogi:
a) ma ukończone 21 lat,
b) posiada i okaże Wynajmującemu ważny dokument stwierdzający tożsamość,
c) posiada i okaże Wynajmującemu ważne, co najmniej od 12 miesięcy, prawo jazdy uprawniające do kierowania Pojazdem na terenie Polski.
2. Najemca oświadcza, że osoba kierująca Pojazdem będzie spełniała wymogi wskazane w ust. 1 powyżej przez cały okres najmu.
3. W razie niespełniania przez kierującego Pojazdem wymogów wskazanych w ust. 1 powyżej Wynajmujący uprawniony jest do niezwłocznego rozwiązania Umowy Najmu Pojazdu w trybie
natychmiastowym i dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Pojazd może być prowadzony wyłącznie przez Najemcę będącego osobą fizyczną lub Użytkownika wskazanego w Umowie Najmu Pojazdu spełniających wymogi wskazane w ust. 1 powyżej. chyba,
że Wynajmujący wyrazi zgodę w formie pisemnej bądź za pośrednictwem korespondencji e-mail (pod rygorem nieważności) na prowadzenie Pojazdu także przez inną wskazaną przez Najemcę osobę,
która spełnia te wymogi. Osoba, w stosunku do której Wynajmujący udzielił takiej zgody staje się Użytkownikiem.
5. Najemca nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Wynajmującego (pod rygorem nieważności) do oddawania Pojazdu w podnajem, użyczenie bądź do korzystania lub używania w jakiejkolwiek innej
formie prawnej przez osoby trzecie.
6. Najemca zapewnia oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to, że postanowienia Regulaminu oraz Umowy Najmu Pojazdu będą przestrzegane także przez Użytkownika oraz pasażerów
Pojazdu, a także, że zapozna Użytkownika z obowiązkami związanymi z prawidłową eksploatacją Pojazdu. Najemca odpowiada za działania i zaniechania tych osób w stosunku do Pojazdu w okresie
trwania Umowy Najmu Pojazdu, jak za swoje własne.
7. W czasie używania Pojazdu każdorazowa osoba kierująca (Najemca będący osobą fizyczną lub Użytkownik) zobowiązana jest do:
a) przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji Pojazdu, w tym wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej Pojazdu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu
chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),
b) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium Polski prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, Umowa Najmu
Pojazdu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),
c) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
d) stosowania w Pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz na oznaczeniach przy wlewie paliwa,
e) przestrzegania dopuszczalnej ładowności Pojazdu,
f) właściwego zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (obowiązkowe zamykanie Pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; zabezpieczenie poza Pojazdem dokumentów oraz
kluczyków) oraz parkowania Pojazdu w bezpiecznym miejscu,
g) utrzymania w należytej czystości (wewnątrz i na zewnątrz).
8. Osoba kierująca Pojazdem nie może być pod wpływem narkotyków, alkoholu, środków odurzających czy innych wpływających na jej aktywność psychofizyczną.
III. Wynajmujący i jego obowiązki:
1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem Pojazd wskazany w Umowie Najmu Pojazdu na zasadach przewidzianych w tej Umowie oraz w Regulaminie.
2. Wynajmujący przekazuje Najemcy pojazd kompletny, czysty wewnątrz i na zewnątrz, a także wolny od usterek wpływających na jego użyteczność. Wszelkie zastrzeżenia Najemcy co do stanu
wizualnego i technicznego oddawanego w najem Pojazdu (których dostrzeżenie jest możliwe dla modelowego wzorca kierowcy) Najemca zobligowany jest wskazać w protokole przekazania Pojazdu,
pod rygorem utraty prawa na powoływanie się na nie w późniejszym czasie.
3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, jeżeli szkoda nie powstała w związku z
nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków wobec Pojazdu.
4. Okres najmu Pojazdu liczy się od momentu przekazania Pojazdu Najemcy i jest oznaczony datą i godziną wskazaną w Umowie Najmu Pojazdu, przy czym każdy dzień najmu liczony jest jako
następujące po sobie 24 godziny od chwili przekazania Pojazdu Najemcy do chwili jego zwrotu.
5. Miejsce przekazania i zwrotu Pojazdu, okres najmu oraz opłaty za wynajem (w tym czynsz najmu) zostały wskazane w Umowie Najmu Pojazdu.
6. Wynajmujący oświadcza iż Pojazd posiada aktualne badanie techniczne i na podstawie jego najlepszej wiedzy spełnia wymogi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o ruchu drogowym.
IV. Odpowiedzialność za szkody, Ubezpieczenie Pojazdu:
1. Wynajmujący oświadcza iż Pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC i AC.
2. Strony zgodnie ustalają, iż ‘Najemca ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia Pojazdu od momentu wydania przez Wynajmującego do momenty zwrotu, w pełnym zakresie w jakim za szkodę nie
odpowiada ubezpieczyciel z tytułu ubezpieczenia OC, AC lub osoba trzecia, która szkodę wyrządziła - w szczególności Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez jego
samego, przewożonych pasażerów, przez Użytkownika, a także przez inne osoby, którym oddał Pojazd w najem, użyczenie bądź które kierowały Pojazdem bez pisemnej zgody Wynajmującego.
Najemcę niebędącego konsumentem od odpowiedzialności zwalnia jedynie siła wyższa i wyłączna wina Wynajmującego.
3. W przypadku wystąpienia szkody, za którą Najemca ponosi odpowiedzialność Najemca ten może zgłosić chęć skorzystania z ubezpieczenia AC celem pokrycia szkód w zakresie objętym tym
ubezpieczeniem. Zakres ubezpieczenia AC Pojazdu nie obejmuje w szczególności:
a) umyślnego uszkodzenia Pojazdu,
b) uszkodzenia Pojazdu podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego i honorowanego w
Polsce prawa jazdy,
c) uszkodzenia Pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz lub też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego
(ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),
d) przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
e) szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona zgodnie z Umową Najmu Pojazdu lub Regulaminem do prowadzenia Pojazdu,
f) kradzieży Pojazdu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub dowodu rejestracyjnego skradzionego Pojazdu,
g) kradzieży Pojazdu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe,
h) kradzieży Pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia Pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej,
i) włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem,
j) innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.
4. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy AC, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia Pojazdu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia Pojazdu i
przestrzegać zawartych w warunkach postanowień. Najemca może zapoznać się z aktualnymi ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia w siedzibie Wynajmującego
5. Jeżeli w odniesieniu do szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Najemca:
a) ubezpieczyciel przyjął swoją odpowiedzialność w związku z ubezpieczeniem AC, pokrywając w całości koszty naprawienia szkody, wówczas Najemca zostanie obciążony jedynie wskazaną w Tabeli
Opłat Dodatkowych opłatą administracyjną rekompensującą Wynajmującemu koszty przeprowadzenia czynności związanych z likwidacją szkody oraz utratą wartości rynkowej uszkodzonego Pojazdu.
b) ubezpieczyciel nie przyjął odpowiedzialności, koszty naprawienia szkody nie zostały pokryte w całości bądź szkoda nie został zgłoszona przez Najemcę w sposób pozwalający na wypłatę
odszkodowania, wówczas Najemca ponosi odpowiedzialność za taką szkodę w zakresie, w jakim nie została ona naprawiona Wynajmującemu. W takim przypadku Wynajmujacy obciąża Najemcę
również opłatą administracyjną, o której mowa powyżej.
6. Z obowiązku opłaty administracyjnej wskazanej powyżej Najemca zostaje zwolniony, jeżeli w czasie powstania szkody korzystał z usługi oferowanej przez Wynajmującego pn. „Zniesienie opłaty
administracyjnej za likwidację szkody” wskazanej w Tabeli Opłat Dodatkowych.
V. Najemca i jego obowiązki:
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1. Najemca przyjmuje Pojazd w odpłatny najem na zasadach przewidzianych w Umowie Najmu Pojazdu oraz w Regulaminie,
2. Najemca zobowiązuje się zwrócić Wynajmującemu Pojazd w ustalonym w Umowie Najmu Pojazdu terminie oraz miejscu -w stanie kompletnym nie gorszym niż w dniu odbioru. Pojazd powinien
być czysty w środku i na zewnątrz, zatankowany - z pełnym bakiem paliwa oraz zestawem dokumentów pojazdu oraz wyposażenia dodatkowego, jakie Najemca otrzymał podczas przekazania Pojazdu
3. Zamiar przedłużenia najmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu minimum na 24 godzin przed upływem terminu zwrotu Pojazdu. Przedłużenie najmu jest możliwe pod warunkiem uzyskania
zgody Wynajmującego i wniesienia przez Najemcę z góry opłaty za okres przedłużenia najmu.
4. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu i nie zwróci Pojazdu Wynajmującemu w terminie i miejscu ustalonym w Umowie Najmu Pojazdu Wynajmujący upoważniony
jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, odbioru Pojazdu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy i do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru
samochodu.
5. Niezwrócenie samochodu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 Kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji
oraz Najemca zostanie obciążony opłatą zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat Dodatkowych.
6. Opłata za wynajem (czynsz oraz opłaty dodatkowe) pobierana jest według stawki wskazanej w Umowie Najmu Pojazdu z góry za cały okres najmu, chyba, że w Umowa stanowi inaczej.
7. W razie opóźnienia w jakiejkolwiek płatności, Wynajmujący upoważniony jest do:
a) rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, odbioru Pojazdu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy i do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru
Pojazdu.
b) obciążenia Najemcy odsetkami maksymalnymi.
c) wystosowanie wezwań do zapłaty i obciążenia Najemcy kosztami tych wezwań zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych.
8. Z chwilą wydania pojazdu Najemca może zostać zobowiązany jest do zapłaty kaucji na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Wynajmującemu wobec Najemcy w związku z zawartą Umową
Najmu Pojazdu. Zapłata kaucji może nastąpić w formie bezgotówkowej lub poprzez dokonanie blokady środków pieniężnych (preautoryzacja operacji) na karcie płatniczej Najemcy. Wynajmujący
zwróci kaucję wpłaconą przez Najemcę niezwłocznie po zakończeniu umowy najmu pod warunkiem właściwego wykonania umowy przez Najemcę i przyjęciu bez zastrzeżeń Pojazdu zwróconego
przez Najemcę. Wynajmujący zatrzyma i rozliczy kaucję wpłaconą przez Najemcę w terminie do 14 dni od zakończenia umowy najmu w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez
Najemcę umowy. Wynajmujący jest upoważniony do potrącenia z kaucji wpłaconej przez Najemcę wszelkich kosztów i opłat lub napraw szkód, które powstały na skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy Najmu Pojazdu przez Najemcę.
9. Najemca nie może używać Pojazdu w sposób niezgodny z Umową Najmu Pojazdu, Regulaminem oraz właściwościami, przeznaczeniem oraz zasadom jego normalnej nienadmiernej eksploatacji, w
szczególności nie może bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Wynajmującego:
a) wykonywać żadnych czynności mogących spowodować uszkodzenie Pojazdu,
b) holować innych pojazdów,
c) przekraczać dopuszczalnej ładowności Pojazdu,
d) używać Pojazdu w rajdach, zawodach ani wyścigach,
e) używać Pojazdu niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz jego przeznaczeniem,
f) przewozić zwierząt w Pojeździe,
g) palić papierosów i innych substancji oraz spożywać alkoholu w Pojeździe,
h) przewozić materiałów łatwopalnych, wybuchowych, substancji o intensywnej woni lub żrących w Pojeździe,
i) opuszczać wynajętym Pojazdem terytorium RP chyba że Umowa stanowi inaczej,
j) wykorzystywać Pojazdu do odpłatnego przewożenia osób lub rzeczy lub prowadzenia działalności gospodarczej,
10. Wynajmujący lub inne osoby przez niego upoważnione, mają prawo do kontrolowania sposobu korzystania i stanu Pojazdu oraz dokumentów związanych z powyższymi okolicznościami, a Najemca
ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
11. Jeżeli Najemca używa Pojazd w sposób niezgodny z Umową Najmu Pojazdu, Regulaminem oraz jego właściwościami i przeznaczeniem bądź naruszył postanowienia Regulaminu lub Umowy Najmu
Pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, odbioru Pojazdu, kluczyków, polisy, dokumentów Pojazdu od Najemcy i do obciążenia Najemcy pełnymi
kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
12. W przypadku, gdy Wynajmujący udostępnia Najemcy wraz z pojazdem akcesoria lub dodatkowe wyposażeniePpojazdu (fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, przenośną nawigację GPS itp.), Najemca
ponosi odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego.
13. Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat za parkowanie, opłat autostradowych, innych opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej oraz innych należności prywatnoprawnych i
publicznoprawnych wynikłych z korzystania z Pojazdu w okresie trwania Umowy Najmu Pojazdu jest obowiązkiem Najemcy, chyba że Najemca wykaże, że zgodnie z przepisami prawa nie ponosi
odpowiedzialności za zapłatę tego rodzaju kwot albo wykaże, że nałożenie na niego obowiązku zapłaty tego rodzaju kwoty nastąpiło z winy Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do zwrotu
Wynajmującemu kwot, które Wynajmujący zapłacił w związku z naruszeniem przez Najemcę zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym.
VI. Serwisowanie, Szkody, Naprawy:
1. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego Pojazdu bez zgody Wynajmującego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Wynajmującego o wszelkich niepokojach oznakach, sygnałach czy komunikatach zaistniałych podczas użytkowania Pojazdu.
3. W razie awarii, uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży Pojazdu, uszkodzenia w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego lub utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do
natychmiastowego zabezpieczenia Pojazdu, dokonania wszelkich możliwych czynności związanych z możliwie szybkim zgłoszeniem szkody u ubezpieczyciela, zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu
(tel. 534 180 637, 510 965 423, 574 781 426, 664 053 956) oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym również do natychmiastowego wezwania Policji jeżeli doszło do kolizji, wypadku,
kradzieży Pojazdu, jego uszkodzenia w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego.
4. Bez zgody Wynajmującego zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii, naprawy uszkodzenia Pojazdu. Najemca może naprawić Pojazd we własnym zakresie wyłącznie po
uzyskaniu zgody Wynajmującego (w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub wyrażonej e-mailem) odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia
rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku
odpowiedzialności Najemcy za awarię, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.
5. Koszty zakupu czy wymiany materiałów eksploatacyjnych w Pojeździe, takich jak m.in.: paliwo, olej, płyn do spryskiwaczy, żarówki, myjnia, wymiana ogumienia itp. pokrywane są przez Najemcę i
nie obciążają w żaden sposób Wynajmującego;
VII. Reklamacje:
1. Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby Wynajmującego lub na adres e-mail: wypozyczalnia@smart-car.pl.
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego zgłoszenia reklamacyjnego.
3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Najemca zostanie poinformowany elektronicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Najemcę – jeżeli reklamacja wpłynęła emailem lub listownie na adres pocztowy wskazany przez Najemcę – jeżeli reklamacja wpłynęła listownie.
VIII. Inne postanowienia:
1. Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Raymond prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Smart-Car Aleksandra Raymond z siedzibą przy ul. J. Słowackiego 52/9, 30-018
Kraków, NIP: 6772321902.
2. Wszelki zmiany Umowy Najmu Pojazdu i Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową Najmu Pojazdu i Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
4. W przypadku, gdy Najemca nie jest konsumentem, wszelkie spory wynikające lub związane z najmem samochodu będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
5. Najemca oraz Wynajmujący zobowiązują się informować wzajemnie o zmianie adresu do korespondencji podanego w Umowie Najmu Pojazdu, nie później niż w dniu tej zmiany. Jakiekolwiek pismo
wysłane na dotychczasowo podany adres niepodjęte w terminie lub którego odmówiono przyjęcia, uznane zostanie za skuteczne doręczone z upływem terminu, w którym strona była zobowiązana
odebrać pismo albo z dniem, z którym odmówiła jego odbioru.
6. Podane w Regulaminie nazwy jednostek redakcyjnych oznaczonych liczbami rzymskimi (I – IX) mają charakter jedynie informacyjny.
IX. Tabela Opłat Dodatkowych:
1. Najemca jest zobligowany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Najmu Pojazdu oraz Regulaminu na zasadach ogólnych
z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym nie zwalnia Najemcy z obowiązku uiszczenia należnych Wynajmującemu opłat bądź odszkodowań.
2. Wystąpienie zdarzeń wskazanych w Tabeli Opłat Dodatkowych w czasie trwania Umowy Najmu Pojazdu powoduje konieczność zapłaty przez Najemcę wskazanych tam opłat, jako formy
zryczałtowanego odszkodowania (kary umownej) na rzecz Wynajmującego. W przypadku gdy wskazane w Tabeli Opłat Dodatkowych zdarzenie spowodowało szkodę u Wynajmującego, która
przewyższa wysokość ustalonej z tego tytułu opłaty, Wynajmujący uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
TABELA OPŁAT DODATKOWYCH:
ZDARZENIE
1. Zagubienie/zniszczenie dowodu rejestracyjnego/tablicy rej/naklejki
2. Zagubienie dokumentów pojazdu: instrukcja obsługi, książka gwarancyjna
3. Utrata kluczyków bez pilota
4. Utrata kluczyków z pilotem
5. Wyjazd poza granice bez zgody Wynajmującego
6. Uszkodzenie lub zabrudzenie tapicerki
7. Palenie tytoniu w samochodzie
8. Zagubienie kołpaka ( za sztukę)

OPŁATA( kwoty podane w wartości złotych brutto)
300,00
150,00
300,00
600,00
500,00
200,00
200,00
100,00
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9. Udostepnienie danych Użytkownika organom ścigania
10. Przywłaszczenie pojazdu
11. Likwidowanie szkody z AC
12. Zniesienie opłaty administracyjnej za likwidację szkody
13. Zwłoka w zwrocie pojazdu - trzykrotność stawki dobowej nie mniej niż
14. Utrata gwarancji z winy Najemcy
15. Wezwanie do zapłaty z uwagi na brak płatności
16. Powtórne wezwanie do zapłaty
17. Szkoda całkowita
18. Brakujące paliwo
19. Przewóz zwierząt
20. Brak elementów wyposażenia
21. Demontaż lub wymiana części pojazdu
22. Udostępnianie pojazdu osobie nieuprawnionej
23. Przymusowy odbiór pojazdu

100,00
1000,00
3000,00
(klasa A: 25,00 zł, Klasa B,C,D,SUV: 30,00 zł, pozostałe pojazdy: 40,00 zł) opłata za dobę
1000,00
2000,00
100,00
200,00
2000,00
koszt paliwa + 30,00
200,00
według cennika producenta +30%
300,00
300,00
500,00

Niniejszym Najemca oraz Wynajmujący przyjmują do stosowania treść niniejszego Regulaminu, jako integralną część Umowy Najmu Pojazdu numer: ________________ z dnia:_______________

………………………………………….…………
NAJEMCA (DATA ORAZ PODPIS NAJEMCY)

……………………………………
WYNAJMUJĄCY

Oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego udostępnionych mu danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy Najmu Pojazdu, a także na udostępnianie lub powierzanie
tych danych ubezpieczycielowi Pojazdu, Policji i innym organom uprawnionym do kontroli ruchu drogowego bądź ścigania – w razie zaistnienia zdarzeń (szkoda, mandat, kara administracyjna,
wezwanie itp.) będących następstwem zdarzenia, które powstało w czasie trwania Umowy Najmu Pojazdu. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z
2016 r. poz. 922. z poz zm.) każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych, jak również zgoda na ich
przetwarzanie, jest dobrowolne.

…………………………………….……………….……
NAJEMCA (DATA ORAZ PODPIS NAJEMCY)
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