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Załącznik nr.1

Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin wynajmu samochodów – Wypożyczalnia „INEZ” zwany dalej „Regulaminem”, określa
szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wypożyczalnię „INEZ” w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej.
2.
Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 25
lat oraz posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz od co najmniej 3 lat
posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują
przez cały okres trwania umowy najmu.
3.
4.
Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej
zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie
najmu jako kierujący pojazdem.
Obowiązki najemcy
5.

W czasie użytkowania Najemca zobowiązany jest do:
- posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego
- zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą, w szczególności każdorazowego zamykania
s amochodu ; starannego zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków
- wykonywania na własny koszt obsługi codziennej samochodu, w szczególności sprawdzania i uzupełniania oleju
silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu
i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych,
- utrzymywania samochodu w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację oraz użytkowania go z
należytą troską
- stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfkacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym
oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
- ponoszenia kosztów paliwa
- utrzymywania samochodu w należytej czystości oraz jego zwrotu w stanie czystym w środku i na zewnątrz,
- ponoszenia pełnej odpowiedzialności fnansowej za otrzymane mandaty karne oraz inne opłaty obciążające go w
związku z użytkowaniem samochodu,
- informowania Wynajmującego o wszelkich uszkodzeniach najmowanego samochodu oraz kolizjach z jego
udziałem.
6. Najemcy zabrania się:
a) holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem,
b) przekraczania dopuszczalnej ładowności,
c) palenia tytoniu w samochodzie,
d) dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami
i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.
e) przewożenia wewnątrz samochodu jakichkolwiek zwierząt.
f) przemieszczania wynajętego pojazdu poza granicę RP bez zgody Wynajmującego w formie pisemnej,
udzielonej na wniosek Najemcy.
7. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 5 i 6 Regulaminu Najemca będzie
zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie określonej w Cenniku, w dalszej części Regulaminu.
8.
W przypadku zgody Wynajmującego na wyjazd za granicę Najemca zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie
assistance w ruchu zagranicznym na własny koszt.
Zwrot samochodu
10. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu umowy najmu, zwrócić samochód. Koszty zwrotu w miejscu innym
niż określono w umowie bez pisemnej zgody Wynajmującego ponosi Najemca.
11. Zamiar przedłużenia wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12
godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużać wynajmu bez wniesienia opłaty za
przedłużenie. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie wynajmu i nie dokona opłaty
za przedłużenie, samochód zostanie zgłoszony na policję jako skradziony, a Najemca zobowiązuje się zapłacić
za każdą rozpoczętą dodatkową dobę bezumownego korzystania z samochodu kare umowną w kwocie 500 zł
za każdy dzień opóźnienia
12. W wypadku zwłoki lub opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący
upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z
tym związanymi.

13. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze
samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg
stawki obowiązującej w dniu zwrotu samochodu.
14. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu użytkowanego przez Najemcę samochodu . Wynajmujący zastrzega
sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
a) braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz
odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,
b) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie
wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane refektory,
drobne uszkodzenia elementów karoserii).
c)
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
właściwościami
i przeznaczeniem pojazdu.
d)
15. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek
niewłaściwego
użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
16.
Uszkodzenia, kradzież samochodu
17. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia, aktów wandalizmu, kolizji lub wypadku obowiązkiem Najemcy
jest natychmiast powiadomić Wynajmującego na numer 604473215
18. W wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt 17, Najemca zostanie
obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które
poniesie Wynajmujący.
Obowiązki Wynajmującego
19. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu,
20. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, w
miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy
Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć
standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego.
21. Czynsz za najem naliczany jest za każą rozpoczętą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny
ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
22. Sposób płatności wynagrodzenia za wynajem reguluje szczegółowo umowa najmu.
23. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odstąpienia od pobrania kaucji oraz potrącenia z kwoty wpłaconej
kaucji należności powstałych z tytułu użytkowania samochodu przez Najemcę. Niewykorzystana kaucja
podlega zwrotowi.
Opłaty dodatkowe są następujące:
- Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy za wcześniej zwrócony samochód
- Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie –
500 zł
- Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka – 1.000 zł
- Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka – 1.000 zł
- Utrata lub - - zniszczenie pilota do alarmu – 1.000 zł
- Brak kołpaka - 100 zł
- Palenie tytoniu w samochodzie – 1.000 zł
- Oddanie brudnego samochodu – 100 zł
- Przekroczenia limitu kilometrów – za każdy przekroczony kilometr zgodnie z ustaloną opłatą na dane auto.
- obciążenia Wynajmującego przez leasingodawcę opłatą za udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów
administracji pisemnej informacji o korzystającym z samochodu. Najemca ponosi wówczas opłatę w wysokości 150
zł.
- wyjazd autem za granicę Rzeczypospolitej Polskiej na teren I poza UE – utrata kaucji.w
- zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa -5.000 zł.
- dokonania przez Najemcę demontażu lub zamiany części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody
Wynajmującego- 2000 zł.
Za wszelkie uszkodzenia, wymagające serwisowania i napraw pojazdu, klient, który nie skończył 26 lat życia,
odpowiada z własnej kieszeni.

- Koszt naprawy auta po kolizji/wypadku z winy Wynajmującego w całości pokrywa Wynajmujący.
25. Podane ceny są cenami neto – należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Postanowienia końcowe
26. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Wynajmującego.
27. Ubezpieczenie AC nie podlegają : opony, felgi, kołpaki, akty wandalizmu i zaniedbanie pojazdu. Wynajmujący
odpowiada pełną kwotą za nadmierne wyeksploatowanie pojazdu spowodowane użytkowaniem niezgodnym z
przepisami ruchu drogowego. Wynajmujący odpowiada za nadmierne zużycie opon, klocków oraz innych
elementów auta spowodowane jazdą z nadmiernymi prędkościami oraz uślizgami kół. W przypadku gdy szkoda
poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowna Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty
odszkodowania uzupełniającego. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę
umowna Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

------------------------------------Podpis

