Warunki wypoŜyczenia samochodu:
1. Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w stanie jakim go
wypoŜyczył, z kompletnym wyposaŜeniem i taką samą ilością paliwa
jaka była w dniu wypoŜyczenia. Samochód powinien być odkurzony i
umyty. W przeciwnym wypadku zostanie obciąŜony kosztami
ewentualnych napraw, brakującego paliwa i wyczyszczenia samochodu
zgodnie z aktualnymi cenami.
2. KaŜde przedłuŜenie okresu uŜytkowania samochodu musi być pisemnie
zatwierdzone przez WypoŜyczającego nie później niŜ 24 godziny przed
terminem zakończenia umowy.
3. Najemca zwraca samochód w terminie określonym umową.
PrzedłuŜenie okresu wypoŜyczenia powoduje pobranie dodatkowej
opłaty. W przypadku opóźnienia w zwrocie od 1 do 3 godzin dolicza się
50% ceny za jedną dobę; powyŜej 3 godzin – 100% ceny za jedną
dobę. JeŜeli Najemca nie zwróci pojazdu do 12 godzin po terminie
wskazanym w umowie wynajmu i nie skontaktuje się z
WypoŜyczającym, WypoŜyczający informuje organ ścigania o
kradzieŜy.
4. W przypadku wynajmu samochodu długoterminowo lub przebiegów
wyŜszych niŜ 1000 km Najemca zobowiązuje się do kontroli poziomu
oleju (prawidłowy stan jest między min a max) i ciśnienia w ogumieniu
(4 atm).
5. Najemca odpowiada za szkody do wartości kaucji wynikające z uŜycia
samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz przekraczające
normalny stan zuŜycia, tj. brakujące lub podmienione części oraz za
zniszczenia i szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i
eksploatacją Najemca zostanie obciąŜony pełnymi kosztami napraw i
części według cen dealera (uszkodzenia szyb, lusterek bocznych,
podwozia samochodu oraz wycieraczek, a takŜe uszkodzenia wnętrza
pojazdu w całości usuwane są na koszt Najemcy, a w szczególności
koszty
wymiany
lub
naprawy
uszkodzonego
ogumienia).
- zagubienie kluczyków 300 zł
- zagubienie dowodu rejestracyjnego 500 zł
6. Pojazdem moŜe kierować wyłącznie osoba wymieniona w umowie
najmu.
7. Wynajęty samochód nie moŜe być uŜywany: do przewozu osób lub
rzeczy w formie podnajmu, do holowania innych samochodów, do
przewozu rzeczy mogących uszkodzić lub zanieczyścić pojazd, lub
przekraczających jego nośność, w wyścigach, rajdach lub zawodach
sportowych, wbrew przepisom celnym, drogowym i innym oraz poza
granicami RP bez pisemnej zgody WypoŜyczającego.

8. Najemcy nie wolno pozostawić w samochodzie dokumentów i
kluczyków pojazdu. W przypadku utraty samochodu wraz z
dokumentami i kompletem kluczyków oraz udział w kolizji pod
wpływem alkoholu, narkotyków, leków halucynogennych lub innych
środków odurzających Najemca ponosi pełną odpowiedzialność
majątkową za utracony lub zniszczony samochód.
9. JeŜeli samochód ulegnie wypadkowi z winy Najemcy, nastąpi zawiniona
utrata pojazdu, dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody lub z
innych powodów wypoŜyczony samochód nie zostanie zwrócony w
ustalonym w umowie terminie, wpłacona kaucja oraz kwota za
wynajem przechodzi na własność WypoŜyczającego.
10. Jeśli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej nie z winy
Najemcy naleŜy bezwarunkowo wezwać Policję na miejsce zdarzenia i
koniecznie uzyskać pisemne oświadczenie o winie sprawcy wówczas
kaucja zostanie zwrócona po potwierdzeniu przez Towarzystwo
Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku realizacji likwidacji szkody z jego
polisy OC i zamknięciu sprawy w formie ubezpieczeniowej.
11. Najemca odpowiada materialnie za szkody powstałe w wyniku
zawinionego braku zabezpieczenia samochodu lub dokumentów
niezbędnych do likwidacji szkody dlatego w przypadku uszkodzenia
samochodu lub uniemoŜliwiającego jego samodzielne poruszanie,
Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia samochodu przez
odprowadzenie go na najbliŜszy parking strzeŜony i niezwłoczne
zawiadomienie WypoŜyczającego o uszkodzeniu samochodu.
12. Z kaucji pokrywa się straty z tytułu przestoju pojazdu w czasie
naprawy lub likwidacji szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
Spowodowanie niemoŜności wypoŜyczenia samochodu z winy Najemcy
proporcjonalnie do ilości dni postoju pojazdu (jeden dzień – połowa
ceny dobowego wynajmu) oraz koszty, które nie są objęte
ubezpieczeniem.
13. Przy kaŜdorazowym opuszczeniu samochodu, Najemcę obowiązuje
jego zamknięcie, zabezpieczenie będącymi na wyposaŜeniu samochodu
blokadami oraz zabranie panelu radia.
14. Zalecane jest pozostawienie pojazdu w miejscach strzeŜonych oraz nie
pozostawiania wewnątrz wartościowych przedmiotów.
15. W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy najmu,
WypoŜyczający ma prawo przekazać dane osobowe Najemcy organom
odpowiedzialnym za egzekucje prawa oraz do kartoteki osób
zastrzeŜonych zwanej „czarną listą”.
16. Ewentualne naprawy pojazdu podczas wynajmu muszą być
kaŜdorazowo uzgadniane z Wynajmującym.

