Regulamin umowy
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu pojazdów bez
kierowcy zawieranych przez DOM I NAT Robert Grzeszczak w ramach
Wypożyczalni. Regulamin stosuje się do wszystkich Umów Wynajmu chyba, że
Umowa stanowi inaczej.
2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy Wynajmu.
3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.
4. Strony:
a. Najemca (Klient): osoba fizyczna lub osoba prawna;
b. Wynajmujący: DOM I NAT Robert Grzeszczak Wężewo 13, 06-408 Krasne
(Piłsudskiego 104) NIP: 566-150-27-29
5. Najemcą pojazdu może być: osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie,
stałe miejsce zamieszkania, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium
RP i spełniająca poniższe warunki: ukończony 21 rok życia oraz posiadanie prawa
jazdy kategorii odpowiadającej wynajmowanego pojazdu przez okres minimum
24
miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy najmu;
Wynajmujący w razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę wymogów
wskazanych w niniejszym punkcie jest uprawniony do niezwłocznego
wypowiedzenia umowy najmu bez okresu wypowiedzenia.
6. Pojazd może być kierowany wyłącznie przez osobę spełniającą wymogi
określone w pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
7. Wynajęty pojazd nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do
używania.
8. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od
daty przekazania pojazdu.
9. W przewidzianych Regulaminem przypadkach obciążenia karą umowną,
Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli
szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.
10. Wszelkie spory wynikłe z umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Wynajmującego.
11. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania Umowy
odpowiada Najemca. Najemca zawierając Umowę wyraża zgodę na
przetwarzanie i udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom i organom
powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg
publicznych oraz nakładania grzywien. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn
Wynajmujący zostanie obciążony ww. opłatami lub innymi opłatami związanymi z
wykroczeniami drogowymi, Najemca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich
kosztów z tym związanych. W przypadku wykonania wykroczenia drogowego
najemca zostaje obciążony opłatami za wykroczenie oraz opłatą w wysokości
61,50zł za udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu.
Zawarcie umowy
12. Zawarcie umowy najmu z Wynajmującym następuje poprzez zaakceptowanie
i podpisanie przez Najemcę Regulaminu.
13. Najkrótszy okres najmu pojazdu to 1 doba (24h).
14. Wcześniejsze rezerwacje są uzgadniane indywidualnie.
15. Odbioru pojazdu może dokonać tylko Najemca osobiście. W chwili odbioru
Najemca ma obowiązek posiadać:
a. Ważny dowód osobisty
b. Ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy.
c. Uprawnienia do kierowania wynajmowanego pojazdu.
Obowiązki Najemcy i zasady użytkowania pojazdu
16. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:
a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę
ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy,
uprawnienia do kierowania wynajmowanego pojazdu, dowód rejestracyjny,
polisa
OC,
umowa
najmu pojazdu);
b. Zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu oraz
włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie
poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków);
c. Wykonywania podstawowej codziennej obsługi pojazdu.
d. Stosowania w pojazdach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną
w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu;
e. Utrzymywania pojazdu w należytej czystości.
17. W szczególności zabrania się:
a. używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
b. holowania innych pojazdów;
c. przekraczania dopuszczalnej ładowności;
d. palenia tytoniu w pojeździe;
e. dokonywania w wynajętym pojeździe przeróbek czy innych zmian
sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem;
f. używania pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach;
g. używania pojazdu do nauki jazdy;
h. wykonywania zarobkowego przewozu osób lub rzeczy, chyba, że Wynajmujący
wyrazi na to zgodę podpisując z Najemcą stosowny Aneks do Umowy Wynajmu
Pojazdu;

i. przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub
właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Wynajmującego
na stratę czasu i należności zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty;
j. oklejania pojazdów materiałami reklamowymi lub informacyjnymi;
k. przewożenia zwierząt
W przypadku naruszenia postanowień powyższych punktów Najemca jest
zobowiązany do zapłaty kary Wynajmującemu.
Opłaty
18. Przekroczenie czasu wynajmu rozpoczyna kolejną płatną dobę.
19. W dniu odbioru pojazdu pobierana jest opłata za wynajem oraz umowna
kaucja
zwrotna.
20. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat wynikających z kar
umownych lub kosztów napraw pojazdu zgodnie z Regulaminem kaucja pozostaje
do dyspozycji Wynajmującego.
Zwrot pojazdu
21. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu
zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w
określonym przez nich terminie.
22. Chęć przedłużenia okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego i musi być
zgłoszony co najmniej na 24 godziny przed upływem terminu zwrotu.
23. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu pojazdu i niezwrócenie go w
czasie
zawartym w umowie traktowane jest jako przywłaszczenie pojazdu, o czym
Wynajmujący powiadomi organy ścigania.
24. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia pojazdu z taką ilością paliwa jaka
była w pojeździe przy odbiorze. Za ewentualne braki paliwa uzupełnione przez
Wynajmującego, Najemca uiszcza w opłatę w wysokości ceny paliwa.
25. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia czystego pojazdu z przekazanym
wyposażeniem dodatkowym i takim samym stanem paliwa jaki został
sporządzony w umowie. W przypadku zwrotu brudnego pojazdu Najemca jest
obciążany
opłatą.
26. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu przez Najemcę pojazdu albo po
otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty
odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy
następującymi
kosztami:
a. Braków w wyposażeniu pojazdu lub jego części oraz odszkodowaniem za ponad
normalne zużycie pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz;
b. Szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu lub zaniedbaniem
Najemcy, (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, uszkodzenia elementów
karoserii, pęknięta szyba, uszkodzenia wnętrza pojazdu);
c. Szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy
Wynajmujący nie uzyska - mimo dołożenia należytej staranności - odszkodowania
od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty
odszkodowania są zawinione przez Najemcę;
d. Likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu
odpowiadającemu normalnemu zużyciu;
e. Odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy
przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę,
osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu
w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian
sprzecznych
z
przeznaczeniem pojazdu.
27. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również
wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i
zabezpieczenia
pojazdu oraz utraty dokumentów.
28. W przypadku zgubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego , polisy,
kluczyków do pojazdu, wyposażenia dodatkowego, Najemca zostanie obciążony
opłatami.
Serwis, przeglądy i naprawy
29. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia
Wynajmującemu pojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego w miejscu
i czasie uzgodnionym z Wynajmującym.
30. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek,
przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego
pojazdu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie
awarii, wypadku drogowego pojazdu w okresie jego użytkowania Najemca ma
obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (telefon
kontaktowy: 601 073 338 /24 godziny na dobę) oraz postępować zgodnie ze
wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia
pojazdu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca
może naprawić pojazd we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas
zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu
wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności
powstania awarii.
31. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy
Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane
rachunkami.

Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu
32. W razie wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do
natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania pisemnego poświadczenia
wynikłych strat, a także do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego.
33. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia pojazdu w wyniku włamania lub
innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego
zgłoszenia tego faktu w najbliższej placówce Policji i uzyskania pisemnego
poświadczenia
wynikłych strat oraz do niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym i
postępowania według otrzymanych instrukcji.
34. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi
odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii pojazdu,
uszkodzenia pojazdu, wypadku.
Ubezpieczenie pojazdów
35. Pojazd posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z
zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku
ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w
przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:
a. Umyślnego uszkodzenia pojazdu;
b. Uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu
narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa
jazdy;
c. Uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o
albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu
drogowego;
d. W przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
e. Szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez
Wynajmującego do prowadzenia samochodu;
f. Szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży
pojazdu z wyłączeniem pkt. 35/ppkt. g) oraz ppkt. i) Regulaminu (Najemca
zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości 2000 PLN);
g. Wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC Najemca zostanie
obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości nie większej niż 2000
PLN; Wszystkich szkód częściowych nie objętych polisą AC Najemca zostanie
obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości nie większej niż 2000
PLN;
h. Kradzieży pojazdu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny
skradzionego pojazdu – całkowity koszt ponosi Najemca.
i. Kradzieży pojazdu, pozostawionego na parkingu niestrzeżonym i/lub w którym
nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia
antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca;
j. Włamania, w wyniku, którego skradziono radio wraz z panelem - całkowity
koszt
ponosi Najemca;
k. Odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową;
l. Innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków
umów ubezpieczeniowych lub z polis.
W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo
przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy,
ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu oraz zmianami w ogólnych
warunkach umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach
postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu - ponadto poinstruować
osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów - pod
rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
36. Pojazdy posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w kraju i na
terenie UE.
37. Pojazdy posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia
antykradzieżowe.
Dodatkowo Najemca będzie obciążany za:
- zwrot brudnego pojazdu wewnątrz i na zewnątrz
- palenie tytoniu w pojeździe
- udostępnienie pojazdu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem
- koszt napraw blacharsko – lakierniczych oraz mechanicznych
- uzupełnienie brakującego paliwa
- zatankowanie nieodpowiedniego paliwa
- przewożenie zwierząt wewnątrz pojazdu
- utrata gwarancji pojazdu z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem)
- brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub
naklejki rejestracyjnej na szybie
- niedozwolone przemieszczenie pojazdu poza granice RP
- brak części wyposażenia pojazdu
- demontaż części wyposażenia pojazdu lub dokonanie innych przeróbek czy
zmian
bez zgody Wynajmującego
- brak panelu do radia
- brak kluczyka
- brak wyrobienia polisy ubezpieczeniowej obejmującej państwa Unii Europejskiej
(tzw. zielona karta)

………………………………………………………
(podpis Wynajmującego)

…………………………………………………
(podpis Najemcy)

