SZCZEGÓŁOWE WARUNKI NAJMU POJAZDU
§1 Przedmiot umowy
1. Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem samochodu opisanego w pkt. 1 umowy najmu, zwanym w dalszej części
umowy pojazdem.
2. Wynajmujący oświadcza, iż pojazd jest w pełni sprawny, nieuszkodzony (wszystkie ewentualne uszkodzenia zostały
zaznaczone w Protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu).
3. Wynajmujący oddaje w najem, a Najemca bierze w najem w/w pojazd w pełni ubezpieczony na warunkach i na
okres określony w umowie najmu. Przekazanie nastąpi po uprzednim podpisaniu umowy przez obie strony.
4. Wynajmujący oświadcza, że pojazd posiada pełne ubezpieczenie OC, AC, NNW, Assistance, ważne na terytorium RP
oraz krajów należących do Unii Europejskiej, do których nie stosuje się ograniczeń wjazdu zgodnie z zapisami umowy.
Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które
użytkują pojazd za zgodą Wynajmującego.
5. W przypadku stwierdzenia przez Najemcę jakichkolwiek wad, uszkodzeń lub braków, Wynajmujący jest zobowiązany
wpisać je w protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu do umowy najmu. Brak takich wpisów oznaczać będzie, że
wszystkie wady, uszkodzenia i braki zostały spowodowane przez Najemcę i ponosi on za nie odpowiedzialność na
warunkach opisanych w umowie najmu.
6. Od chwili przekazania pojazdu Najemca jest z niego w pełni odpowiedzialny.
§2 Zasady najmu
1. Celem wypożyczenia pojazdu Najemca musi spełnić następujące warunki: posiadać prawo jazdy kat. B , przedstawić
dwa dokumenty tożsamości w tym prawo jazdy.
2. Pojazd zostaje przekazany przez Wynajmującego Najemcy w miejscu ustalonym przez strony. Przed przystąpieniem
do eksploatacji pojazdu Najemca jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją obsługi.
3. Zabrania się wjazdu pojazdem bez wcześniejszego uzgodnienia na terytorium wymienionych krajów: Rosja, Litwa,
Białoruś, Ukraina, Łotwa, Estonia, Mołdawia, Albania, a także wszelkich krajów pozaeuropejskich.
4. Najemca nie ma prawa rozporządzać pojazdem ani ustanawiać na nim jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, w
tym przekazywania pojazdu osobom trzecim. Najemca może powierzyć jedynie kierowanej pojazdem innym osobom,
za co bierze odpowiedzialność.
5. Najemca jest zobowiązany na swój koszt utrzymać samochód w stanie czystości zarówno w środku jak i na zewnątrz.
W takim też stanie należy pojazd zwrócić Wynajmującemu po zakończonym okresie najmu.
6. Najemcy zabrania się :
a. prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących
zaburzenia świadomości,
b. przeznaczania pojazdu do nauki jazdy,
c. wwożenia lub wywożenia poza obszar celny polski dóbr zabronionych przepisami celnymi (np. papierosy, narkotyki,
broń, chronione zwierzęta i przedmioty z nich wykonane) oraz przewożenia na terytorium i poza terytorium polski
towarów i artykułów zabronionych przepisami krajowymi,
d. wykonywanie przeróbek i zmian niezgodnych z określoną specyfikacją producenta pojazdu,
e. użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Warunki używania samochodu:
a. Najemca zobowiązany jest do tankowania paliwa na terytorium Polski oraz za granicą wyłącznie na sieciowych
stajach paliw np. wymienionych niżej: Orlen, Statoil, Shell, BP, Lotos, OMV, Agip,

b. Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o samochód
c. Wynajmujący nie wyraża zgody na używanie pojazdu:
i. do przewożenia większej masy ładunku (DMC) niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, niezależnie od tego
czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy.
ii. do przewożenia materiałów niebezpiecznych, żrących, brudzących, o ostrych krawędziach lub innych mogących
powodować korozje, zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów pojazdu,
8. Samochód musi zostać zwrócony z przynajmniej taką samą ilością paliwa z jaką był wydany.
§3 Zdarzenia losowe
1. W przypadku kolizji lub wypadku Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do wezwania policji na miejsce zdarzenia
oraz natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego o zaistniałej sytuacji. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany
zażądać od policji sporządzenia odpowiedniego protokołu, który zostanie przedstawiony Wynajmującemu. Ponadto w
przypadku gdy wypadek lub kolizja zostały spowodowane przez osobę trzecią, Najemca jest bezwzględnie zobowiązany
do uzyskania wszelkich niezbędnych danych sprawcy, w celu uruchomienia ubezpieczenia OC sprawcy.
2. Najemca bezwzględnie i w żadnym przypadku nie może akceptować roszczeń wobec osób trzecich.
3. W przypadku kradzieży pojazdu lub włamania do niego, Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do
powiadomienia/wezwania policji oraz natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego. Najemca jest bezwzględnie
zobowiązany zażądać od policji sporządzenia odpowiedniego protokołu, który zostanie przedstawiony
Wynajmującemu.
4. W w/w przypadkach Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia
Wynajmującego oraz zabezpieczenia pojazdu i miejsca zdarzenia. Najemca jest zobowiązany do przedstawienia
Wynajmującemu sporządzonego przez policję protokołu zdarzenia oraz podania szczegółowych danych dotyczących
zdarzenia, tj.: opis zdarzenia, pełna informacja o nim (miejsce, czas, przebieg), zestawienie wszelkich strat i zniszczeń.
5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności zarówno wobec Najemcy jak i osób trzecich w związku z zaistnieniem
wypadku lub kolizji. Wszelka odpowiedzialność (w tym cywilna) spoczywa na Najemcy.
6. W przypadku wystąpienia usterki uniemożliwiającej kontynuację podróży Najemca jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić o tej usterce Wynajmującego. W takiej sytuacji do dyspozycji Najemcy jest ubezpieczenie Assistance ,
obowiązujące na terenie Polski i Unii Europejskiej. Najemca po kontakcie z Wynajmującym wzywa Assistance na
miejsce zdarzenia.
7. Najemca swoim podpisem oświadcza, iż nie będzie rościł wobec Wynajmującego żadnych zażaleń w związku z
przebiegiem pomocy Assistance wynikającej z wewnętrznych procedur ubezpieczyciela.
8. W przypadku konieczności korzystania z Assistance Najemca sam podejmuje decyzję w sprawie wyboru pomocy w
zakresie tych usług, które wzajemnie się wykluczają. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wybór Najemcy.
9. Za przestój pojazdu podczas wynajmu, w przypadku unieruchomienia spowodowanego usterką nie będącą wynikiem
winy Wynajmującego ani Najemcy, koszt najmu za dni postoju wyniesie 1/2 ceny wynajmu za dobę określoną w
Umowie Najmu.
10. Najemca nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek zmian i napraw pojazdu ani we własnym zakresie, ani
poprzez zlecenie takich prac osobom trzecim.
11. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia opisanego w niniejszym paragrafie bądź związanego z inną
szkodą na pojeździe, Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do udzielenia wszelkiej pomocy Wynajmującemu w
sprawach związanych z tą sytuacją, w szczególności z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych lub sprawach
sądowych.
12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione lub pozostawione w pojeździe.
§4 Czas najmu
1. Wynajmujący daje w najem Najemcy pojazd na czas określony.

2. Jednostką rozliczeniową dla potrzeb umowy jest okres 24 godzin. Najem rozpoczyna się o godzinie wyjazdu pojazdu.
3. Początek okresu najmu jest określony w punkcie 2 umowy najmu.
4. W przypadku zwrócenia pojazdu przed terminem końca najmu Wynajmujący zachowa opłacony przez Najemcę
czynsz, a Najemca wyraża na to zgodę.
5. W przypadku nie zwrócenia pojazdu przez Najemcę w terminie wskazanym w punkcie 2 umowy najmu,
Wynajmujący podejmie wszelkie czynności przewidziane prawem, powiadomi policję oraz inne organy ścigania o fakcie
kradzieży, wszelkie konsekwencje i koszty z tego wynikające poniesie Najemca. Niezależnie od tego Najemca zapłaci
Wynajmującemu karę za przekroczenie terminu najmu, zgodnie z § 6 warunków najmu pojazdu.
6. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności bądź gdy zdaniem Wynajmującego istnieją poważne
wątpliwości co do prawidłowego, zgodnego z niniejszą umową i warunkami najmu pojazdu, może on wezwać Najemcę
do natychmiastowego zwrotu pojazdu, a Najemca zobowiązany jest niezwłocznie pojazd zwrócić.
§5 Płatności
1. Strony ustalają stawkę najmu określoną w Umowie Najmu.
2. Wszelkie opłaty podane są w PLN. Rachunek zostanie wystawiony przez Wynajmującego po zakończeniu okresu
najmu.
3. Najemca jest zobowiązany do wpłaty całej kwoty najmu z ewentualnymi dodatkowymi opłatami przy zwrocie
pojazdu.
4. Niezależnie od kwoty najmu, przed rozpoczęciem najmu Najemca jest zobowiązany wpłacić na rzecz Wynajmującego
zwrotną kaucję gwarancyjną w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Kaucja ta służy zabezpieczeniu
ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy, który upoważnia Wynajmującego do ewentualnych potrąceń
z kaucji zgodnie z § 6. Niniejsza kaucja zostanie rozliczona po zakończeniu Umowy Najmu i zwrotu pojazdu
Wynajmującemu.
5. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat wynikających z kar umownych lub koszty naprawy samochodu,
kaucja zostaje do dyspozycji Wynajmującego do dnia zakończenia napraw w pojeździe i od tego dnia Wynajmujący ma
7 dni na zwrot pozostałej części kaucji (jeżeli wartość potrącenia nie przekracza wartości kaucji).
6. Każdorazowo w sytuacji gdy Wynajmujący nie zwróci Najemcy kaucji w określonym powyżej terminie, zobowiązany
jest pisemnie poinformować Najemcę o przyczynach opóźnienia lub odmowie zwrotu całości lub części kaucji.
7. Najemca może przedłużyć umowę, jednak nie później niż 12 godzin przed upływem terminu zwrotu.
§6 Odpowiedzialność, kary umowne
1. Najemca upoważnia Wynajmującego do potrącania z kaucji wszelkich roszczeń w stosunku do Najemcy, a w
szczególności:
a. w przypadku zwrotu pojazdu po terminie, bez powiadomienia Wynajmującego, za każdą rozpoczętą godzinę
zostanie naliczona karna opłata dodatkowa w wysokości 50 zł. Gdy spóźnienie w zwrocie pojazdu przekroczy jedną
pełną dobę Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500 zł za każdą dobę opóźnienia,
b. w przypadku zabrudzenia wnętrza pojazdu wskutek nieprzestrzegania § 2 szczegółowych warunków najmu pojazdu,
Najemca zostanie obciążony kara umowną w wysokości 100 zł,
c. udziałem własnym Najemcy w każdej poszczególnej szkodzie pojazdu jest kwota kaucji za straty wynikłe z
zaniedbania pojazdu: uszkodzenie szyby, awarie ogumienia (z wyjątkiem wad fabrycznych), uszkodzenia tapicerki,
foteli, plastików, wgniecenia i zarysowania elementów karoserii i wnętrza,
d. w przypadku zwrotu pojazdu z mniejszą ilością paliwa Wynajmujący obciąży Najemcę kosztem brakującego paliwa,
e. w przypadku zwrotu pojazdu nie wyczyszczonego z zewnątrz Wynajmujący obciążyNajemcę kosztem myjni
samochodowej w wysokości 50 zł,

f. w przypadku zwrotu pojazdu nie wyczyszczonego wewnątrz (m.in. pojazd nieodkurzony) Wynajmujący obciąży
Najemcę kosztem czyszczenia pojazdu w wysokości 50 zł.
2. Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości udziału własnego, która będzie
potrącona z kaucji pobranej przy zawieraniu umowy najmu, bądź w gotówce, gdy kara umowna przekracza wartość
kaucji.
3. Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości:
a. 1000 zł za uszkodzenie pojazdu z winy Najemcy (uszkodzenie w ruchu drogowym, szkoda parkingowa, akty
wandalizmu, uszkodzenia pojazdu, gdy sprawca jest nieznany), w przypadku, kiedy szkody pojazdu będą mogły być
naprawione z ubezpieczenia AC Wynajmującego,
b. 300 zł za zgubienie lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego pojazdu,
c. 300 zł za zgubienie lub zniszczenie jednej sztuki tablicy rejestracyjnej pojazdu,
d. 400 zł za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do pojazdu,
e. 100 zł za zniszczenie naklejki rejestracyjnej na szybie pojazdu,
f. 500 zł za zniszczenie radia/CD,
g. 500 zł za zniszczenie lub utratę radia CB,
h. 100 zł za każdy dzień postoju pojazdu wynikającego z konieczności uzupełnienia w/w rzeczy,
i. 250 zł za złamanie zakazu palenia tytoniu w pojeździe,
j. 200 zł + koszt przedmiotu – za zniszczenie lub utratę dodatkowego wyposażenia pojazdu jeśli było wypożyczone i
wypisane w protokole zdawczo-odbiorczym do umowy najmu (nawigacja, łańcuchy śniegowe, box dachowy, bagażnik
dachowy itp.).
4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w/na pojeździe (jeśli ubezpieczenie AC nie pokrywa
kosztów naprawy):
a. szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa Najemcy (np. Zatankowanie niewłaściwego paliwa),
b. szkoda powstała wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym "Prawo o ruchu
drogowym" i innymi postanowieniami prawa polskiego (lub innego kraju),
c. szkoda powstała wskutek użytkowania pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających,
d. szkoda powstała wskutek kolizji/wypadku, a Najemca zbiegł z miejsca zdarzenia - szkoda powstała wskutek
kolizji/wypadku, a Najemca nie wezwał policji na miejsce zdarzenia i nie może przedstawić Wynajmującemu protokołu
policyjnego sporządzonego na okoliczność zdarzenia,
e. szkoda powstała wskutek kolizji/wypadku z winy osoby trzeciej, a Najemca nie zadbał o uzyskanie wszelkich
niezbędnych danych od sprawcy,
f. szkoda powstała wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem i z zapisami umowy najmu pojazdu,
g. najemca odmawia udzielenia pomocy Wynajmującemu w sprawach związanych ze szkodą, w szczególności z
dochodzeniem odszkodowawczym lub sprawach sądowych.
5. W przypadku gdy samochód lub jego część zostały skradzione lub uległy uszkodzeniu w jakikolwiek sposób z
przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osoby kierującej pojazdem, Najemca obowiązany jest do łącznego spełnienia
niniejszych obowiązków:
a. zapłaty Wynajmującemu kwoty wszelkich strat wynikających z tych zdarzeń,
a w szczególności poniesionych przez Wynajmującego wydatków związanych z odzyskaniem lub naprawą pojazdu lub
jego wyposażenia lub zapłaty równowartości pojazdu,

6. Jeżeli w trakcie najmu nastąpi konfiskata lub zatrzymanie pojazdu przez uprawnione organy z przyczyn, za które
odpowiedzialności ponosi Najemca, Najemca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z odzyskaniem
pojazdu, a w razie niemożności odzyskania pojazdu, zapłacić równowartość pojazdu.
7. Najemca zapłaci Wynajmującemu równowartość utraty wpływów z najmu spowodowanych niemożnością
wypożyczenia pojazdu z winy Najemcy, naliczane proporcjonalnie do ilości dni postoju pojazdu w ramach prowadzonej
działalności.
8. W sytuacji gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie wymontowania, podmiany lub uszkodzenia części składowych,
przynależności lub wyposażenia najętego pojazdu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo zwrotu kaucji w ciągu 7 dni od
dnia ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości Wynajmującego w zakresie w/w podejrzeń.
9. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży
jeżeli nie zabezpieczył w sposób odpowiedzialny pojazdu przed kradzieżą, a także jeśli utracił kluczyki bądź dokumenty
pojazdu.
10. Powyższe obowiązki obciążają Najemcę również w sytuacji gdy on lub inna osoba kierująca pojazdem naruszy
warunki, przepisy prawne (w tym celne) albo ubezpieczeniowe, w tym również warunki polis ubezpieczeniowych
pojazdu.
11. Obowiązki Najemcy:
a. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w danym kraju, w którym użytkuje
pojazd, w szczególności przepisów prawa drogowego i nie będzie zasłaniać się ich nieznajomością,
b. Najemca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów związanych z windykacją należności powstałych w
zakresie użytkowania pojazdu, między innymi za mandaty, nieuregulowane opłaty parkingowe, odholowanie pojazdu,
itp.,
c. Najemca zobowiązany jest to parkowania pojazdu zawsze w miejscu bezpiecznym, nadzorowanym, bez
pozostawienia dokumentów pojazdu wewnątrz, zamykania pojazdu, gdy jego kierowca go opuszcza oraz korzystania ze
wszystkich urządzeń zabezpieczających, w które pojazd jest wyposażony,
d. Najemca jest zobowiązany to stosowania paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym
oraz dokumentacji technicznej pojazdu.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niedopełnienia powyższych obowiązków ponosi Najemca.
§7 Postanowienia końcowe
1. W przypadku niewywiązania się z warunków niniejszej umowy najmu oraz szczegółowych warunków najmu pojazdu,
wskutek czego powstaną zobowiązania po stronie Najemcy, Najemca ponosi koszty procesowe i windykacyjne
roszczenia prowadzonej przez wynajętą przez Wynajmującego kancelarię prawną.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowy najmu oraz szczegółowymi warunkami najmu pojazdu, mają
zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z umowy najmu jest sąd rejonowy właściwy
dla siedziby Wynajmującego.
4. Oświadczenie podatkowe: Najemca oświadcza, iż upoważnia Wynajmującego do wystawienia Rachunku za najem.
Oświadcza, że znane mu są Warunki najmu pojazdu oraz aktualne stawki dotyczące niniejszego najmu (opłaty, kary
umowne), a także zakres jego ewentualnej odpowiedzialności za uszkodzenia, akceptuje je oraz potwierdza, że podane
powyżej informacje są prawdziwe.
5. Najemca zgadza się na kserowanie i przechowywanie jego danych osobowych, a w przypadku nie wywiązania się
warunków umowy najmu lub przedstawienia fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania w/w danych
organom ścigania.
6. Najemca oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszej umowy najmu, nie wnosi zastrzeżeń do jej zapisów i
zgodnie z wolą ją podpisuje.

