OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU - STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY WYNAJMU
DEFINICJE
Określenia w umowie wynajmu i warunkach wynajmu samochodu oznaczają:
Wynajmujący: firma określana w umowie najmu, która swoim podpisem oświadcza, iż przyjmuje poniższe warunki najmu
Najemca: osoba prywatna lub firma określana w umowie najmu, która swoim podpisem oświadcza, iż przyjmuje poniższe warunki najmu
oraz osobistą odpowiedzialność za Pojazd powierzony mu w użytkowanie na warunkach określonych w umowie.
Pojazd: samochód stanowiący przedmiot najmu wskazany w Umowie
Umowa: umowa najmu Pojazdu zawarta przez Strony
Strony: Najemca lub Wynajmujący
Kierowca: osoba wymieniona w Umowie przez najemcę upoważniona do korzystania z Pojazdu przez okres trwania umowy.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI KORZYSTANIA Z SAMOCHODU:
1.
Każdy wynajmujący oświadcza, że ma ukończone 19 lat oraz prawo jazdy powyżej 1 roku.
2.
Najemca zobowiązany jest do ukazania dwóch dokumentów: akceptowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa jazdy,
dowodu osobistego lub paszportu.
3.
Najemcą może być także osoba prawna, jeśli jest reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą powyższe kryteria.
4.
Wynajęty Pojazd nie może być używany:
a) do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu,
b) do uruchamiania lub holowania innych Pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów,
c) w wyścigach, rajdach lub zawodach, oraz nie może być użytkowany nie zgodnie niezgodnie z jego przeznaczeniem, wszelkie
próby „szaleństw”, nadmiernego zużycia opon wynikające z tego typu zachowań i wykroczeń drogowych będą skutkować
zatrzymaniem przez Wynajmującego kaucji lub karą umowną wynikająca z cennika w kwocie 1000 zł brutto.
e) gdy Najemca lub inny Kierowca pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, barbituranów lub innych
substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji.
W przypadku stwierdzenia naruszenia jednego z powyższych zakazów na najemcę zostaje nałożona kara umowna w wysokości - 1500
zł brutto oraz wszystkie koszty związane wówczas z uszkodzeniem, awarią auta pokrywa całościowo Najemca, 100% wkładu
własnego w szkodę.
5.
Osoba trzecia, nie wskazana w Umowie, nie może użytkować Pojazdu bez wyrażonej zgody wynajmującego, w razie udostępnienia
przez Najemcę wynajętego samochodu osobie nie spełniającej wymogów przewidzianych w pkt.1, pkt.2, pkt.3, pkt.4 regulaminu lub
nie wskazanej w umowie jako osoba upoważniona do kierowania pojazdu, wynajmujący zatrzyma wpłaconą kaucje oraz wszystkie
koszty związane wówczas z uszkodzeniem, awarią auta pokrywa całościowo Najemca, 100% wkładu własnego w szkodę.
6.
Dodatkowego Kierowcę można dodać również w trakcie trwania Umowy po uprzednim wyrażeniu zgody Wynajmującego. Zgodę do
kierowania Pojazdem przez osobę pierwotnie nie wymienioną w umowie można uzyskać drogą mailową przesyłając zeskanowany
dowód osobisty/paszport i prawo jazdy na adres mailowy dobicars@gmail.com
7.
W Umowie zostaje jasno określony rodzaj i marka Pojazdu oraz dokładny koszt jaki będzie musiał ponieść Najemca za wynajem.
8.
Czas najmu jest ściśle określony w Umowie, a wydłużenie najmu o 1 godzinę skutkuje naliczeniem opłaty za kolejna dobę wynajmu.
9.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru Pojazdu na koszt najemcy w przypadku użytkowania Pojazdu
niezgodnie z umową lub zwłoki z zapłatą, bez zwrotu kaucji dla co nie zwalnia Najemcy z obowiązku uregulowania należności.
10.
Najemca otrzymuje Pojazd zatankowany do pełna lub z określonym stanem paliwa zaznaczonym w umowie i zobowiązany jest do
zwrotu Pojazdu z takim samym stanem paliwa jak w dniu wynajmu, tankując na najbliższej stacji paliw od punktu zwrotu Pojazdu. w
przeciwnym przypadku Najemca ponosi koszty brakującego paliwa oraz dodatkową opłatę za usługę tankowania w kwocie 50 zł
brutto.
11.
W przypadku braku kontaktu przez Najemcę w ciągu 12 godzin od daty i godziny zakończenia najmu oraz niezwrócenia Pojazdu,
Wynajmujący ma prawo potraktować ten fakt jako przywłaszczenie i zgłosić sprawę na Policję. Opłata za rozpoczęcie procedury
zgłoszenia przywłaszczenia określona jest w cenniku kar umownych/opłaty administracyjne.
12.
Okres najmu może zostać przedłużony wyłącznie za zgodą wynajmującego po uprzednim kontakcie Najemcy drogą mailową bądź
Tel(sms), na co najmniej 24 godziny przed upływem okresu najmu przewidzianego w Umowie pod warunkiem dokonania przez
Najemcę z góry opłaty za dodatkowy okres najmu.
13.
Najemca ma obowiązek zwrotu samochodu z kompletem kluczy i dokumentów w miejscu i czasie określonym w umowie. W
przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie lub w terminie uzgodnionym zgodnie z postanowieniem pkt 12
powyżej, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pojazdu w
wysokości trzykrotnej stawki dobowej za każdy rozpoczęty dzień oraz ponosi pełną odpowiedzialność finansową w przypadku
uszkodzenia i awarii Pojazdu.
14.
Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego obowiązującego w danym kraju.
Nieznajomość przepisów nie zwalnia najemcy od odpowiedzialności cywilnej i karnej.
15.
Najemca otrzymuje Pojazd sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z
należytą troską oraz zwrócić w takim samym stanie.
16.
Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy szyb, wymiany żarówek, naprawy ogumienia i innych materiałów eksploatacyjnych ponosi w
całości Najemca.
17.
Najemca otrzymuje Pojazd czysty. Przy zwrocie Najemca zobowiązany jest oddać Pojazd czysty w środku i na zewnątrz.
18.
Najemca lub Kierowca zobowiązany jest do:
a) Zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń
antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza Pojazdem dokumentów oraz kluczyków),
b) Wykonywania na własny koszt obsługi codziennej Pojazdu, a w szczególności do sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego,
płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzania stanu ogumienia, prawidłowego ciśnienia w oponach,
działania świateł,
c) Stosowania w Pojazdach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym.
19.
W Pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz picia alkoholu.
20.
W przypadku zwrotu brudnego Pojazdu, którego stan czystości nie pozwala na przeprowadzenie dokładnych oględzin lub też z
względów pogodowych które nie pozwalają na przeprowadzenie dokładnych oględzin pojazdu opłaty za ewentualne uszkodzenia,
mogą być pobrane od Najemcy po umyciu Pojazdu przez Wynajmującego, mimo wcześniejszego zwrotu kaucji.
21.
Zalecane jest parkowanie pojazdu w miejscach strzeżonych oraz zabieranie z sobą wartościowych przedmiotów
22.
Wynajmujący nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne straty Najemcy spowodowane awarią samochodu.
23.
Najemcy nie wolno pozostawiać podczas jego nieobecności w samochodzie dokumentów oraz kluczyków pojazdu.
24.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w przedmiocie najmu, jakiekolwiek
opłaty ( w szczególności opłaty parkingowe oraz mandaty) nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem przedmiotu najmu.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem
szkody spowodowanej przez najemcę lub osobę kierującą przedmiotem najmu w okresie najmu.
25.
Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu
okresowego lub też serwisu pojazdu (wymiana oleju, filtrów)
26.
Każde odstępstwo od uzgodnionego terminu wynajmu musi zostać wcześniej zaakceptowane przez Wynajmującego.
27.
Wynajem samochodu zaczyna się i kończy w tym samym miejscu, chyba że ustalono inaczej.
28.
Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego, ponosi Najemca. W przypadku
pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszt holowania samochodu 2 zł brutto/km.
29.
Najemca zobowiązuje się zwrócić samochód w takim samym stanie w jakim go wynajął.
30.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Najemcy lub Kierowcy organom do tego uprawnionym (np. Policji,
Staży Miejskiej, GITD).
31.
W przypadku zwrotu wynajętego auta bez udziału Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się odstawić auto i pozostawić kluczyki od
auta w miejscu wskazanym przez Wynajmującego a protokół zwrotu i oględziny auta zostaną sporządzone bez obecności Najemcy.
Kaucja zostanie zwrócona w gotówce w wyznaczonych dniach/godz. pracy wypożyczalni lub w ciągu 7 dni roboczych od daty zwrotu
auta, na podane przez Najemce konto bankowe.
II WYJAZD POZA GRANICĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
1.
Samochód nie ma prawa opuszczać granic Polski bez zgody Wynajmującego.
2.
W przypadku naruszenia powyższego zakazu pkt.30 Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 1230 zł brutto za każdy dzień
przebywania pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależnie od powyższego Wynajmujący ma prawo do rozwiązania
umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania formy pisemnej.
3.
Podróże do regionów zagrożonych lub objętych wojną oraz do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Turcji, Serbii, Czarnogóry, Bośni i
Hercegowiny, Albanii i Mołdawii są zabronione.
4.
Wynajmujący zapewnia wyposażenie dodatkowe zgodnie z polskimi przepisami. W przypadku wyjazdu za granicę Najemca
zobowiązany jest do doposażenia Pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju.
5.
Koszt wynajmu auta z możliwością wyjazdu za granice w trakcie trwania umowy ustalany jest indywidualnie.
III. OPŁATY:
1.
Za wynajem obowiązuje płatność z góry gotówką bądź też przelewem na konto bankowe firmy.
2.
Z góry pobiera się również kaucje która jest blokowana na czas wynajmu samochodu. Jej zwrot zależy min. od dochowania
warunków umowy.
3.
Wysokość kaucji wynosi od 0 – 2 000 zł brutto zależnie od marki/modelu pojazdu.
4.
W przypadku skrócenia okresu najmu wynikającego z umowy środki nie podlegają zwrotowi.
5.
W przypadku anulowania rezerwacji przed odbiorem Pojazdu opłacone środki nie podlegają zwrotowi.
6.
Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.
7.
Wszystkie kwoty zawarte na niniejszej Umowie podane są w Polskiej walucie (PLN) wyrażone w wartości brutto zawierającej
podatek VAT.
8.
Wynajmujący ma prawo do pobrania opłaty rezerwacyjnej w wysokości 10-20% wartości rezerwacji. Opłata rezerwacyjna jest
bezzwrotna w przypadku anulowania rezerwacji z winy Najemcy.
IV. KOLIZJE, USZKODZENIA, KRADZIEŻ:
1.
W razie wypadku, szkody, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne poinformowanie
Wynajmującego o tym zdarzeniu telefonicznie +48 535 871 111 lub +48 533 871 871.
2.
Najemca odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikłe z rażącego niedbalstwa. W przypadku uszkodzenia, straty pojazdu,
szkody powstałej na wynajmowanym pojeździe lub pojeździe osób trzecich Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego
powiadomienia o zaistniałym fakcie Policji i Wynajmującego. Jeśli uszkodzenie samochodu nastąpiło w wyniku kolizji drogowej z
winy osób trzecich Najemca zobowiązany jest do uzyskania oświadczenia sprawcy o jego winie, oraz pobrać od sprawcy jego dane z
polisy ubezpiecz OC.
3.
Najemcy zabrania się bez zgody i wiedzy Wynajmującego oraz bez udziału Policji sporządzania oświadczeń sprawcy kolizji
drogowej określających sprawcą Najemcę. Nie zastosowanie się do zaleceń skutkuje utratą kaucji.
4.
Najemca jest zobowiązany niezwłocznie wezwać odpowiednie władze do każdego wypadku drogowego albo kolizji drogowej
powstałych w związku z korzystaniem z pojazdu oraz niezwłocznie powiadomić Wynajmującego.
5.
Najemca zobowiązany jest do dostarczenia Wynajmującemu w terminie 48 godzin, raportu powypadkowego, aktualnej kserokopii
prawa jazdy i dokumentu tożsamości kierowcy oraz kluczyków i dokumentów samochodu, raportu policyjnego określającego
sprawcę zdarzenia.
6.
W razie braku możliwości dalszego samodzielnego poruszania samochodu Najemca w porozumieniu z Wynajmującym zobowiązany
jest do zabezpieczenia pojazdu.
7.
Najemca odpowiada materialnie za uszkodzenia tapicerki, uszkodzenia ogumienia i felg, wnętrza pojazdu oraz innych rzeczy nie
objętych OWU TU w cenach napraw według cennika autoryzowanego Dealera.
8.
Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za usterki mechaniczne pojazdu powstałe z jego winy i nie podlegają naprawie
gwarancyjnej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszych warunkach, w szczególności spowodowane zatankowaniem
niewłaściwego paliwa.
9.
W przypadku nie wywiązania się Najemcy z obowiązków przewidzianych w niniejszym paragrafie IV. KOLIZJE, USZKODZENIA,
KRADZIEŻ będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej wg cennika. W przypadku kolizji, szkody zaistniałej z winy Najemcy,
zobowiązuje się Najemca do pokrycia kosztów zgodnie z wpisanym na umowie udziałem własnym w szkodzie. W Wypadku nie
powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu, utratą kaucji
oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, przestojem auta, które poniesie Wynajmujący.

W sytuacji kolizji z winy Najemcy, uszkodzenia wynajmowanego pojazdu, w momencie gdy pojazdem kierowała osoba nie
wymieniona w umowie, nie upoważniona przez Wynajmującego na piśmie do kierowania pojazdem wszelkie koszta związane z
uszkodzeniem, naprawą pojazdu pokrywa Najemca, 100% wkładu własnego w szkodę oraz zostanie obciążony kosztami postoju auta
100% stawki dobowej za każdą dobę przestoju auta.
11.
W przypadku unikania przez Najemcę wywiązania się z uiszczenia opłaty wynikającej z ustalonego i zapisanego w umowie wkładu
własnego w szkodzie, Wynajmujący obciąży najemcę 100% stawką dobową za każdy dzień przestoju auta oraz do pokrycia strat jakie
Wynajmujący poniósł w wyniku zaistniałej sytuacji. Natomiast w momencie wywiązania się Najemcy z pokrycia kwoty wkładu
własnego wynikającego z umowy, Wynajmujący nie obciąży najemcy dodatkowymi kosztami związanymi z przestojem auta i
poniesionymi stratami.
V. UBEZPIECZENIE:
1.
Wynajmujący oświadcza, że Pojazd posiada ubezpieczenia OC, NNW ważne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów do
których nie stosuje się ograniczeń wyjazdu wskazanych w niniejszej Umowie Najmu.
2.
Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują
Pojazd za zgodą Wynajmującego.
VI. AWARIE:
1.
Wynajmujący w przypadku unieruchomienia wynajmowanego Pojazdu, w miarę możliwości zapewni Najemcy Pojazd zastępczy
maksymalnie segmentu B na okres naprawy. Za okres oczekiwania dłuższy niż 24 godziny na Pojazd zastępczy Najemca nie uiszcza
czynszu za najem Pojazdu.
2.
Udostępnienie Pojazdu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
a) utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej albo/i kluczyków od Pojazdu,
b) uszkodzenia Pojazdu z winy Najemcy lub osoby nie uprawnionej do kierowania Pojazdem,
c) unieruchomienia wynajętego Pojazdu poza terytorium Polski,
d) aktów wandalizmu.
VII. UDZIAŁ WŁASNY W SZKODZIE LUB KRADZIEŻY:
1.
Najemca przyjmuje możliwość przy wynajmie >15dni uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującą stawką (+30 zł
brutto/doba) w dniu podpisania Umowy Najmu która daje możliwość zniesienia udziału własnego w szkodzie . W przeciwnym
wypadku, w razie uszkodzeń, utraty lub kradzieży Pojazdu lub jego części albo wyposażenia Najemca przyjmuje na siebie
odpowiedzialność zgodnie z wpisanym na umowie udziałem własnym w szkodzie.
2.
Zniesienie udziału własnego w szkodzie nie wyklucza odpowiedzialności najemcy w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego
naruszenia przez niego Warunków, przepisów prawnych lub warunków ubezpieczeniowych. Uszkodzenia opon, szyb, a także wnętrza
Pojazdu (uszkodzenia wyposażenia Pojazdu, zniszczenia lub zaplamienia tapicerki oraz szkody spowodowane niedopałkami
papierosów ), również brakujące elementy i wyposażenie Pojazdu jak np. (antena radiowa, kołpaki, gaśnica, koło zapasowe itp.) nie
podlegają ograniczeniu odpowiedzialności Najemcy Pojazdu.
3.
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.
4.
Najemca zobowiązany jest do zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego
wynajmowanego auta.
VIII. INNE INFORMACJE:
1.
Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych personalnych w dokumentach Wynajmującego. Wynajmujący może przekazać
dane Najemcy osobom trzecim, w sytuacjach, gdy podczas wynajmu Najemca podał nieprawdziwe dane lub gdy pojazd nie został
zwrócony w czasie określonym w umowie najmu, jak również w przypadku roszczeń w stosunku do Najemcy, co do których zostaną
podjęte działania prawne. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione władzom, organom, w tym sądom uprawnionym do
prowadzenia spraw cywilnych oraz karnych.
2.
Najemca upoważnia Wynajmującego na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu.
3.
Najemca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i innych dokumentów drogą elektroniczną, na adres email wskazany w umowie
wynajmu w tym wszelkie oświadczenia woli, wezwania i zawiadomienia.
4.
Wiadomości i dokumenty wysłane na adres email Najemcy uznaje się za doręczone w momencie wysłania ich na adres email
wskazany przez Najemcę.
5.
Ewentualne spory wynikające z w/w umowy rozstrzygać będzie Sąd według siedziby Wynajmującego.
6.
W przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy wynajmu Wynajmujący ma prawo przekazać dane osobowe Najemcy
organom zajmującym się egzekucją prawa.
7.
Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją, wynajmem samochodu, likwidacją szkód
komunikacyjnych oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t. jedn.
Dz.U. 2002r., nr 101, poz 926 ze zm.)
8.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego..
IX. INFORMACJA O POSIADANIU I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
W związku z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych osobowych wprowadzonych pod nazwą RODO zobowiązani
jesteśmy poinformować Państwa, że posiadamy Wasze dane osobowe. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9dalej: RODO), informuję że Administratorem Pana/Pani
danych osobowych jest firma PHU DAN-TOM Barbara Bagińska w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności gospodarczej.
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 pkt b RODO i wyłącznie w celu wykonania umowy,
której jest Pan/Pani stroną. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy.
Pana/Pani dane, jeśli to będzie konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie abyśmy mogli
wykonywać nasze usługi. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani
iż przetwarzanie odnośnych danych osobowych narusza przepisy RODO. Padanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem
zawarcia umowy oraz dalszej realizacji jej postanowień, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością jej zawarcia lub kontynuowania.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych. Wniosek o usuniecie danych będzie skutkował niemożnością kontynuowania współpracy.
CENNIK: KARY UMOWNE/OPŁATY ADMINISTRACYJNE. (ceny brutto)
1.
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w wynajmowanym Pojeździe w przypadku:
a) umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa,
b) uszkodzenia wnętrza Pojazdu, opon, felg, wycieraczek, anteny, pozostawienie trwałych plam
c) prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, a także bez ważnego
prawa jazdy, d) nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków po kradzieży Pojazdu,
e) ucieczki z miejsca wypadku,
f) wjazdu Pojazdu za granicę bez zgody Wynajmującego, oraz wszystkich kosztów związanych z jego sprowadzeniem w przypadku
szkody lub awarii.
g) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,
h) braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody lub niedostarczenia wymaganych dokumentów.
2.
Każdy dzień postoju Pojazdu w związku z powyższymi działaniami - 100 PLN.
3.
Udostępnienie Pojazdu osobie nieuprawnionej - 500 PLN.
4.
Palenie tytoniu w pojeździe – 300 PLN,
5.
Przewożenie zwierząt, usuwanie sierści – 300 PLN
6.
Holowanie innych pojazdów - 500 PLN
7.
Zwrot brudnego pojazdu wewnątrz – 30 PLN (pojazd 9-os 80 PLN)
8.
Zwrot brudnego pojazdu zewnątrz – 20 PLN
9.
Zwrot Pojazdu z plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku - 300 PLN.
10.
Zwrot Pojazdu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem - 400 PLN.
11.
Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego – 50-100 PLN..
12.
Demontaż części Pojazdu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego - 2500 PLN. + koszt uzupełnienia brakującej części w
serwisie ASO. - 2000 PLN
13.
Zniszczenie tapicerki samochodu - 2 500 PLN
14.
Zatankowanie złego paliwa - 1500 PLN
15.
Zgubienie kluczyka 700-1500 zł ew całkowity koszt dorobienia.
16.
Brak dokumentów Pojazdu (nie dotyczy kradzieży Pojazdu) - 500 PLN.
17.
Brak tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde) – 200 PLN.
18.
Brak części wyposażenia nie ujętych w cenniku. Zgodnie z wycena producenta.
19.
Przedłużenie wynajmu bez wiedzy Wynajmującego 100% stawki dobowej za każdą dobę wynajmu. Zwłoka w zwrocie samochodu trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki - kara umowna
20.
Brakujący element z listy wyposażenia standardowego (za każde) - 100 PLN
21.
Uszkodzenie lub nie zwrócenie każdego z dobranych elementów wyposażenia dodatkowego (GPS, fotelik, łańcuchy, relingi i box
dachowy) zobowiązany jest pokryć całkowity koszt brakującego wyposażenia.
22.
Usługa tankowania Pojazdu 50 PLN. + koszt paliwa.
23.
Zagłuszanie, próba zagłyszenia GPS 500zł
24.
Lakierowanie drzwi przód/tył, 500 - 1000 zł /element
25.
Lakierowanie zderzaka przód/tył 1000 zł/element
26.
Lakierowanie maski/klapy przód/tył 1000 – 1500 zł/element
27.
Lakierowanie błotnika przód/tył 500 – 1000 zł/element
28.
Lakierowanie błotnika przód/tył 500 – 1000 zł /element
29.
Koszt naprawy blacharsko-lakierniczej, napraw mechanicznych - koszt usługi podany w pkt. K,L,M,N,O + koszt części zamiennych
30.
Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i/lub organów administracji o użytkowniku Pojazdu, którym dokonano
wykroczenia i/lub przestępstwa - 100 PLN
31.
Zgłoszenie Policji przywłaszczenia samochodu 10 000 zł
32.
W przypadku wyjazdu lub podjęcia próby wyjazdu za granicę Polski bez zgody Wynajmującego 1230 zł za każdy dzień pobytu za
granicami RP.
33.
Zwrot samochodu poza godzinami pracy biura (pon-pt 8-18, sob 9-14) – 100 PLN
34.
Korzystanie z samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem – 1 000 PLN
10.

……………………………………………………………………………….
(Czytelny podpis Najemcy)

