REGULAMIN NAJMU POJAZDU
Załącznik nr 1 do Umowy Najmu Pojazdu (obowiązuje od dnia 01.01.2019r.)

§1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin najmu pojazdu (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu pojazdów [dalej zwaną Umową
Najmu Pojazdu] zawieranych w każdej formie przez GREENPOINT Mariusz Mielczarek (zwanym w dalszej części Wynajmującym) NIP:
6641821194, z siedzibą w Starachowicach, ul. Radoszewskiego 35, 27-200 Starachowice, w zakresie działalności wynajmu pojazdów zwanych
dalej pojazdem. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej. W razie sprzeczności umowy i
Regulaminu strony związane są umową.
§2. Uprawnienia do kierowania pojazdem
1.

2.

3.

4.

Najemcą pojazdu i osobą, która jest uprawniona do kierowania pojazdem (dalej kierowca lub najemca) może zostać osoba, która
ukończyła 21 lata w dniu podpisania umowy, posiada ważny dowód osobisty oraz od co najmniej dwóch lata posiada ważne na terytorium
Unii Europejskiej prawo jazdy chyba, że wynajmujący postanowi inaczej. Wskazane w niniejszym punkcie wymogi obowiązują przez cały
okres trwania umowy najmu. W przypadku niespełnienia przez Najemcę lub osobę wymienioną w polu Dane Kierowcy wymogów
wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.
Pojazdem może kierować osoba, która w umowie jest określona jako Najemca lub Kierowca (jej dane zostały wpisane w Umowie ).
Wynajęty pojazd nie może być podnajęty lub oddany osobie trzeciej do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Pojazd
nie może także zostać oddany przez Najemcę do używania osobie nie wymienionej w umowie najmu jako kierowca, chyba że
Wynajmujący wyrazi uprzednio pisemną zgodę. Przed udzieleniem zgody Najemca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty
potwierdzające spełnienie przez osobę trzecią wymaganych Regulaminem warunków. Przepisy regulaminu odnoszące się do Kierowcy
mają zastosowanie również do Osoby upoważnionej. Najemca jest zobowiązany, aby postanowienia Regulaminu oraz umowy najmu
dotyczące obowiązków Najemcy oraz procedury postępowania w razie wypadku lub awarii pojazdu były przestrzegane także przez osoby
upoważnione przez niego oraz Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne
powstałe w związku z tym szkody, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją
samochodu.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem przez Najemcę lub Kierowcę z
przedmiotu najmu w trakcie jego trwania. Wynajmujący nie ponosi również odpowiedzialności za rzeczy zagubione, przewożone,
pozostawione w przedmiocie najmu, jak również za opłaty i należności wywołane zawinionym zachowaniem Najemcy lub Kierowcy w
szczególności za mandaty, opłaty parkingowe.
W przypadku udostępnienia przez Najemcę przedmiotu najmu osobie nie spełniającej wymogów przewidzianych niniejszym
Regulaminem, nieobjętej umową najmu jako kierowcy lub osobie nieupoważnionej przez Wynajmującego, zatrzymuje on wpłaconą przez
Najemcę kaucję. Przedmiot najmu może być używany tylko na terenie Unii Europejskiej. W przypadku wyjazdu pojazdem poza granice
Rzeczpospolitej Polski Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego, a szczególnie o zamiarze wyjazdu pojazdem/pojazdami
do takich państw jak: Rosja, Ukraina, Białoruś, Rumunia, Czarnogóra, Serbia, Bułgaria. W razie niepoinformowania wynajmującego Pojazd
zostanie zgłoszony, jako skradziony, kaucja zostaje zatrzymana.
§3. Zawarcie umowy

1.

Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Wynajmującego i Najemcę Umowy najmu pojazdu, protokół zdawczoodbiorczy pojazdu oraz zapoznanie się z regulaminem. Najemca wyraża zgodę na skan lub zdjęcie swojego prawa jazdy.
2. Na mocy umowy najmu Wynajmujący zobowiązuje się wynająć określony w umowie pojazd, a Najemca zapłacić określony czynsz. Opłata
za najem pojazdu uiszczana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
3. Najemca może dokonać płatności za pomocą gotówki lub przelewu na numer rachunku bankowego Wynajmującego. Płatność przelewem
musi zostać dokonana z góry, Najemca uzna płatność za dokonaną po zaksięgowaniu wpłaty na konto wynajmującego tj.
94109025900000000141462814. Pojazd zostanie wydany Najemcy po zaksięgowaniu wpłaty.
4. Wpłacona kaucja jest zwracana Najemcy w taki sam sposób w jaki została zapłacona, chyba, że strony postanowią inaczej
5. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat wynikających z kar umownych lub kosztów napraw przedmiotu najmu, kaucja
pozostaje do dyspozycji Wynajmującego do dnia zakończenia napraw i od tego dnia biegnie termin 30 dni roboczych na zwrot
ewentualnej reszty kaucji.
6. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej przez strony w umowie najmu chyba, że strony postanowią inaczej, co
zostanie potwierdzone na piśmie pod rygorem nieważności.
7. Najemca przed wydaniem przedmiotu najmu składa u Wynajmującego kaucję w ustalonej indywidualnie wysokości, chyba że strony
postanowią inaczej.
8. Wynajmujący wydaje Najemcy czysty i sprawny pojazd, a Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w takim samym stanie.
9. Wynajmujący wydaje pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa, a Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu również z pełnym
zbiornikiem paliwa. Jeśli pojazd zostanie wydany z innym poziomem paliwa strony wskażą tę okoliczność w protokole zdawczo –
odbiorczym ze wskazaniem poziomu paliwa. Nakazuję się tankowania tylko na stacjach takich jak: Orlen, BP, LOTOS, Statoil, Shell, Huzar.
Wynajmujący wraz z przedmiotem najmu wydaje Najemcy dowód rejestracyjny, dokumenty potwierdzające zawarcie umowy
ubezpieczenia OC/AC/NNW i Assistance, jeden komplet kluczyków samochodowych ze zintegrowanym pilotem. Najemca odbierając
przedmiot najmu potwierdza powyższe poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu.
10. W trakcie korzystania z przedmiotu najmu Najemca pokrywa koszty zużytego paliwa.
§4. Obowiązki Najemcy
1.
2.
3.

Najemca zobowiązuje się do używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, w warunkach przewidzianych dla jego norm.
W przedmiocie najmu obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA.
Przedmiot najmu w szczególności nie może być używany:
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 przez osobę inną niż Najemca/Kierowca,
 do przewozu rzeczy, materiałów, substancji, które mogą spowodować znaczne zabrudzenia lub zniszczenia wnętrza pojazdu,
 do przewozu zwierząt, dopuszczalne jest jedynie przewożenie małych zwierząt domowych po uprzednim zabezpieczeniu auta przed
 zanieczyszczeniem oraz zniszczeniem,
 do przewozu rzeczy lub osób w zakresie podnajmu,
 do przewozu liczby osób lub masy ładunku przekraczających normy określone w dokumencie rejestracyjnym przedmiotu najmu,
 niezgodnie z przeznaczeniem, w tym również w wyścigach, rajdach lub zawodach,
 w sposób niezgodny z obowiązującym przepisami prawa, w szczególności prawa celnego oraz drogowego,
 w sytuacji gdy kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji osłabiających jego świadomość
i zdolność reakcji,

 używania pojazdu do nauki jazdy,
 oklejania pojazdu materiałami reklamowymi i informacyjnymi,
 używania pojazdu przy ekstremalnych parametrach technicznych w sposób powodujący przyśpieszone zużywanie się lub uszkodzenie
mechanizmów przeniesienia napędu, opon i układu hamulcowego, tj. przekraczanie 3500 obrotów/minutę silnika oraz przekraczanie
prędkości na drodze tj. 150km/h

 używania pojazdu do dokonania czynu zabronionego.
4. W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych warunków określonych w punkcie 3 niniejszego paragrafu Wynajmujący zatrzyma
umówioną kaucję określoną przedmiotem najmu.
5. W przypadku naruszenia zasad §4 punkt 3 w sytuacji gdy przedmiot najmu ulegnie uszkodzeniu Najemca zostanie obciążony kosztami:
naprawy, odbioru pojazdu jak również kosztami za postój w wysokości czynszu najmu za każdą dobę określonego w umowie.
6. Najemca zobowiązany jest do:
 posiadania przy sobie w trakcie korzystania z przedmiotu najmu ważnego na terytorium RP prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego
pojazdu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC/AC/NNW, zaświadczenia najmu pojazdu (przez, który rozumie się umowę
najmu),

 korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem zachowując należytą staranność w zakresie eksploatacji pojazdu,
 dokładnego zabezpieczenia przedmiotu najmu przed kradzieżą między innymi poprzez każdorazowe jego zamykanie i włączanie
alarmów, stosowanie innych dostępnych metod blokowania,

 stosowania w przedmiocie najmu odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym
oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,

 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, wymiany żarówek i bezpieczników

 przestrzegania obowiązujących przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego,
 dostosowania prędkości do panujących warunków drogowych – stanu nawierzchni, pogody,
 utrzymania pojazdu w należytej czystości.
 W przypadku pojawienia się dymu z pojazdu, samoistnego wzrostu obrotów silnika – najemca zobowiązany jest do
natychmiastowego wyłączenia zapłonu oraz do nie uruchomiania pojazdu pod żadnym pozorem.
7.

8.
9.

 Mycia pojazdu jedynie w myjniach tzw. „bezdotykowych”.

Najemca nie jest uprawniony do dokonywania w przedmiocie najmu zmian lub przeróbek sprzecznych z jego właściwościami i
przeznaczeniem bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie. W przypadku dokonania w przedmiocie najmu wyżej
wymienionych zmian Wynajmujący jest uprawniony do obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz żądania
wyrównania szkody związanej z obniżeniem wartości pojazdu spowodowanej przedmiotowym działaniem Najemcy.
Wynajmujący lub osoby przez niego upoważnione, mają prawo do kontrolowania Najemcy w zakresie sposobu wykorzystania przedmiotu
najmu oraz jego stanu w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu regulaminu przez Najemcę.
Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów, Wynajmującemu bądź osobie przez niego
upoważnionej.
§5. Zwrot pojazdu, przedmiot najmu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Po zakończeniu umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w miejscu i czasie ustalonym w umowie.
Możliwy jest zwrot przedmiotu najmu w innym miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym, za dodatkową opłatą.
W przypadku zwrotu przedmiotu najmu w innym miejscu niż określono w umowie, bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym
Najemca zobowiązany będzie do pokrycia powstałych w związku z tym kosztów.
W sytuacji pozostawienia/porzucenia przedmiotu najmu uszkodzonego lub niesprawnego Najemca pokrywa pełne koszty naprawy
również koszty holowania. Oraz zostanie obciążony za przestój Pojazdu zgodnie z cennikiem dobowym określonym w umowie najmu.
Przedmiotowe koszty mogą być pokryte przez Wynajmującego z wniesionej kaucji.
Przedłużenie okresu wynajmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu wynajmu przedmiotu musi być zgłoszony co
najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu,
Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia wynajmu przedmiotu najmu i niezwrócenie przedmiotu w ciągu 24 godzin od momentu
zakończenia umowy wynajmu traktowane jest jako przywłaszczenie przedmiotu, o czym Wynajmujący powiadomi organy ścigania oraz
będzie podstawą dla Wynajmującego do obciążania Najemcy wszelkimi startami i ujemnymi skutkami, jakie wynikną dla
Wynajmującego z tytułu takiego naruszenia regulaminu, a także do naliczania odpłatności za okres samowolnego przedłużenia,
W przypadku gdy Najemca odda przedmiot wynajmu przed terminem uwzględnionym w umowie wynajmu, Wynajmujący nie zwraca
Najemcy należności za wynajem za niewykorzystany okres wynajmu,
Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego
użytkowania i zabezpieczenia przedmiotu wynajmu oraz utraty dokumentów, niezwłocznie po dokonaniu zwrotu użytkowanego przez
Najemcę pojazdu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący
zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
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 braków w wyposażeniu pojazdu lub jego części opisanych w Protokole przekazania oraz odszkodowaniem za ponadnormatywne
zużycie pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz,

 szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą
ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii, uszkodzenia wnętrza
pojazdu, uszkodzona/pęknięta szyba),

 w przypadku przekraczania 3500 ob./min silnika oraz przekraczanie maksymalnej prędkości dozwolonej na drodze tj. 140km/h
wynajmujący zatrzymuję kaucję [dane możną pobrać z aplikacji GPS].

 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,

 likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu,
 odszkodowania za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo

zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego
przeróbek czy innych zmian sprzecznych z przeznaczeniem pojazdu.

 Ponownego oklejenia jeżeli obecne zostało zniszczone, porysowane lub uszkodzone.
9.
10.
11.
12.

Bieg okresu najmu rozpoczyna się w od określonej w umowie najmu daty i godziny.
Doba najmu rozumiana jest przez kolejne 24 godziny poczynając od określonej w umowie daty i godziny.
Zwrot przedmiotu najmu po przekroczeniu 1 godziny ponad ustalony w umowie okres najmu skutkuje naliczeniem czynszu za całą dobę.
Przekroczenie ustalonego w umowie okresu najmu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym o ponad jedną dobę powoduje
utratę kaucji.
§6. Postępowanie w przypadku awarii i kradzieży

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii technicznej przedmiotu najmu, Najemca/Kierowca zobowiązany jest do
zabezpieczenia pojazdu oraz do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o zdarzeniu udzielając wszelkich informacji
dotyczących jego stanu oraz miejsca jego postoju.
Najemca nie może dokonywać napraw przedmiotu najmu bez zgody i wiedzy Wynajmującego. Nie może również podejmować
działań mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeżeli awaria techniczna przedmiotu najmu wystąpiła
bez winy Najemcy/Kierowcy, Wynajmujący może w miarę możliwości wynająć Najemcy inny pojazd.
W przypadku kradzieży przedmiotu najmu, zaistnienia zdarzenia drogowego z udziałem przedmiotu najmu Najemca/Kierowca
zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia, zażądać od Policji wydania kopii notatki, protokołu lub innego dokumentu
potwierdzającego fakt zaistnienia któregokolwiek z przedmiotowych zdarzeń.
Najemca zobowiązuje się również do poinformowania o opisanych powyżej zdarzeniach oraz niezwłocznego przekazania uzyskanych
dokumentów oraz informacji, które będą Wynajmującemu potrzebne do dochodzenia roszczeń powstałych w związku z opisanymi
powyżej zdarzeniami.
Najemca ma obowiązek poinformowania Wynajmującego o wskazanych w treści w/w przepisów zdarzeniach niezwłocznie, nie
później niż do 2 godzin od momentu zdarzenia dzwoniąc pod numer +48 608 464 754 lub +48 606 781 815
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia pojazdu kaucja Najemcy zostanie wstrzymana do czasu ustalenia kosztów czynności
związanych z likwidacją napraw (przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego). Po ustaleniu wysokości kosztów strony dokonają
rozliczenia.
W przypadku gdy koszty przekroczą wysokość kaucji Najemca będzie zobowiązany do pokrycia powstałej nadwyżki, natomiast gdy
koszty będą niższe od wysokości kaucji różnica zostanie zwrócona Najemcy.
§7. Obowiązki Wynajmującego

1.
2.

Wynajmujący w miarę możliwości zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego pojazdu w sytuacji unieruchomienia przedmiotu
najmu trwającego powyżej 12 godzin, jeśli powstało ono z przyczyn niezależnych od Najemcy/ Kierowcy. Za okres oczekiwania na
samochód zastępczy Najemca nie uiszcza opłaty za najem samochodu.
Pojazdu zastępczego nie udostępnia się gdy:

 unieruchomienie nastąpiło z winy Najemcy lub Kierowcy,
 unieruchomienie nastąpiło na skutek aktów wandalizmu,
 Wynajmujący nie dysponuje wolnym pojazdem, którym może zastąpić pierwotny.
3.

W przypadku unieruchomienia Przedmiotu Najmu w przypadku braku możliwości podstawienia pojazdu zastępczego Wynajmujący
nie zwraca kosztów poniesionych przez najemcę.
§8. Odpowiedzialność i opłaty

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy zapłaty
odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.
Dzienny limit kilometrów określony jest w umowie.
W przypadku przekroczenia określonego limitu Najemca zobowiązuje się do zapłaty kwoty 0,25 zł brutto za każdy kilometr ponad
wskazany limit.
W celu zaspokojenia niniejszego roszczenia Wynajmujący zatrzymuje kaucję złożoną przez Najemcę, o ile nie została ona zaliczona na
poczet innego roszczenia Wynajmującego.
Wynajmujący ma prawo do roszczeń z tytułu uszkodzenia/ kradzieży lub też podmiany oryginalnych części na zamienniki pojazdu w
ciągu 90 dni od daty oddania pojazdu mimo iż wynajmujący odzyskał kaucję i nie znaleziono w tym czasie żadnych usterek.
Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody
spowodowanej przez Najemcę lub Kierowcę w okresie najmu.
W sytuacji utraty kluczyków, pilotów, sterowników przekazanych wraz z przedmiotem najmu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia
kosztów uzyskania nowych oraz dodatkowo 500 zł za każdy przedmiot.
Wynajmujący może zatrzymać kaucję na pokrycie przedmiotowych kosztów.
Najemca zobowiązany jest do poniesienia dodatkowych opłat w sytuacji:

 zwrotu samochodu z niepełnym bakiem - koszt uzupełnienia do pełnego baku + 30zł
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 zwrotu brudnego samochodu w środku 50 zł
 zwrot brudnego samochodu z zewnątrz 70 zł
 temperatura na zewnątrz wynosi poniżej -3 stopni Celsjusza i umycie auta z zewnątrz może uszkodzić elementy karoserii oraz inne
9.

jego części- mycie z zewnątrz jest zabronione, na poczet tego wynajmujący pobiera ryczałtową kwotę za umycie auta w późniejszym
terminie w wysokości 50 zł (w tym przypadku nie zwalnia to najemcy do oddania brudnego pojazdu w środku).
Najemca będzie zobowiązany do pokrycia szkody w pełnej wysokości w niniejszych okolicznościach:

 prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,
 w wyniku każdej szkody powstałej z winy najemcy,
 wystąpienia szkody w wyniku umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa,
 ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,
 odmowy przyznania odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy/Kierowcy,
 pokrycia kosztów ponownego oklejenia danego uszkodzonego elementu zgodnie z wyceną,

10. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w poniższych przypadkach:

 utrata lub zniszczenie kluczyków, sterowników, pilotów z winy Najemcy – według cennika ASO danego pojazdu oraz kosztów
związanych z dorobieniem kluczyka,

 utrata lub zniszczenie dokumentów pojazdu z winy Najemcy – 400zł,
 utrata lub zniszczenie polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej z winy Najemcy – 400 zł,
 naruszenie zakazu palenia tytoniu w przedmiocie najmu – 400 zł.,
 zawinione przez Najemcę uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu – 300 zł
 nalanie do baku pojazdu rodzaju paliwa niezgodnego ze specyfikacją techniczną podaną w dowodzie rejestracyjnym – koszt
naprawy wyceniony przez ASO,

 Utrata/kradzież/zniszczenie CB-radia – 800 zł
 Uszkodzenie powłoki lakierniczej, lusterek, anteny oraz innych części w wyniku niedbalstwa bądź niewłaściwego użytkowania

przedmiotu najmu – według cen nowych oryginalnych.
11. W przypadku gdy z jakiejkolwiek sytuacji opisanych w niemniejszym regulaminie- pojazd zostanie unieruchomiony, najemca
zobowiązany jest do pokrycia kosztów postoju pojazdu, za każdy dzień przestoju według cennika.
12. W przypadku kradzieży lub szkody całkowitej Przedmiotu Najmu powstałej z przyczyn leżących po stronie najemcy lub w przypadku
każdej szkody powstałej z przyczyn leżących po stronie najemcy lub w przypadku braku sprawcy szkody albo niemożliwości ustalenia
osoby winnej zaistnienia szkody Najemca zapłaci udział własny w wysokości – szkoda całkowita/ kradzież: 4,000 zł (cztery tysiące
złotych) oraz w przypadku częściowej szkody: 2,000zł ( dwa tysiące złotych) . Opłaty za kradzież obowiązują jedynie przy zwrocie
dowodu rejestracyjnego oraz kluczyków przedmiotu najmu. W przypadku każdej szkody, do momentu wyjaśnienia sprawy, kaucja
zostaje zatrzymana.
§9. Postanowienia Końcowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Najemca oświadcza, że otrzymał umowę najmu wraz z Załącznikami.
Najemca oświadcza również, iż zapoznał się z postanowieniami umowy, regulaminu i je akceptuje.
Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia Faktury VAT bez podpisu Najemcy zgodnie z postanowieniami umowy oraz
przesłanie jej na podany w umowie adres mailowy. Najemca oświadcza, że firma na która zostaje wystawiona faktura jest jej
właścicielem, bądź też na jej zlecenie działa.
Wszelkie wymienione w Regulaminie, Umowie Najmu ceny są wartościami brutto.
Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wynajmującego oraz inne podmioty
współpracujące z Wynajmującym w zakresie wynajmu pojazdów.
Najemca potwierdza, że podane do Umowy dane są prawdziwe, wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych Wynajmującego,
który będzie ich Administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w celu wykonania Umowy, zabezpieczenia transakcji oraz w celach
marketingowych.
Najemca oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jednak nie wcześniej jak 6 miesięcy po
zakończeniu umowy Najmu
W sprawach nieuregulowanych w niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane przez strony wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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