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Regulamin
wynajmu samochodów od:
Studio Reklamy "TINT" Mirela Schenk, Krzysztof Schenk s.c. z siedzibą ul. Zygmunta Krasińskiego 36, 33-100 Tarnów, NIP: 9930088382, REGON: 851662506.
I. Postanowienia ogólne/zdolność do wynajęcia samochodu
3.
Wynajmujący uczestniczy w procedurze organizacyjnej usuwania szkód,
1.
Najemcą możny być osoba fizyczna nieprowadząca działalności
również powypadkowych i dochodzenia odszkodowań,
gospodarczej, która w dniu podpisania umowy ukończyła 25 a nie 4.
Wynajmujący zobowiązany jest do terminowego opłacania ubezpieczeń
ukończyła 70 roku życia.
samochodu,
2.
Najemcą może być osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 5.
inne, przewidziane w regulaminie stanowiącym integralną część umowy.
działalność gospodarcza, jednak nie mogą one oddać samochodu do III. Obowiązki Najemcy
prowadzenia kierowcy niespełniającemu wymagań określonych w ust. 1 1.
Najemca zobowiązuje się używać samochód zgodnie z jego
powyżej.
przeznaczeniem oraz właściwościami, samochód nie może być
3.
Najemcą (opisanym w ust. 1) może być osoba która przy zawarciu umowy
wykorzystywany przez Najemcę do celów niezgodnych z przeznaczeniem,
posiada i okaże Wynajmującemu ważne prawo jazdy uprawniające do
takich jak: wyścigi, rajdy i zawody, imprezy samochodowe, przewożenie
kierowania pojazdem (danej kategorii) oraz co najmniej jeden spośród
dóbr i towarów niezgodnych z prawem, transport ładunków
niżej wymienionych:
łatwopalnych, pomoc w działaniach przestępnych,
- ważny dowód osobisty,
2.
Po zakończeniu najmu, Najemca zwróci samochód w stanie czystym na
- ważny paszport.
zewnątrz i wewnątrz (w przypadku zabrudzenia pojazdu, Najemca
4.
Najemca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
obciążony zostanie ryczałtowymi kosztami sprzątania wewnątrz pojazdu
(opisany w ust.2), posiada i okaże Wynajmującemu przy zawarciu umowy
w wysokości 20,00 zł, oraz ryczałtowymi kosztami mycia pojazdu zewnątrz
ważne prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdem (danej
w wysokości 20,00 zł, chyba że niezwłocznie w ramach czasowych najmu,
kategorii) oraz co najmniej jeden spośród niżej wymienionych:
usunie zabrudzenia we własnym zakresie) oraz niepogorszonym,
- ważny dowód osobisty,
3.
Najemca nie może oddać samochodu osobie trzeciej do bezpłatnego
- ważny paszport.
używania lub podnajem, bez zgody Wynajmującego udzielonej na piśmie
5.
W przypadku gdy Najemca jest osobą prawną: osoba która działa w jej
pod rygorem nieważności, stanowiącej następnie załącznik do niniejszej
imieniu w organach zarządzających posiada i okaże Wynajmującemu przy
umowy. W przypadku uzyskania zgody Wynajmującego na udostępnienie
zawarciu umowy ważne prawo jazdy uprawniające do kierowania
samochodu osobie trzeciej - osoba prowadząca pojazd, musi posiadać
pojazdem (danej kategorii) oraz co najmniej jeden spośród niżej
ważne prawo jazdy do kierowania danym pojazdem oraz musi mieć
wymienionych:
ukończone 25 lat a nie ukończone 70 lat.
- ważny dowód osobisty,
4.
Najemca opuszczając samochód ma obowiązek zabrać ze sobą kluczyki
- ważny paszport.
oraz dokumenty przedmiotowego samochodu,
II. Obowiązki Wynajmującego:
5.
Najemca jest zobowiązany do sprawdzania stanu oleju w silniku i
1.
Wynajmujący na terytorium RP, zapewnia Najemcy samochód zastępczy o
uzupełnienia go w miarę potrzeby. Najemca ponadto zobowiązany jest do
takich samych lub wyższych parametrach technicznych i wyposażeniu w
sprawdzania ciśnienia w oponach.
przypadku kradzieży, wypadku, awarii lub czynności serwisowych 6.
Wszelkie płatności związane z parkowaniem samochodu, mandatami lub
trwających ponad 24 h, za które Najemca nie ponosi winy. Samochód
holowaniem samochodu w okresie najmu, na podstawie niniejszej umowy
zastępczy winien być udostępniony Najemcy w ciągu 24 godzin dnia
będą pokrywane przez Najemcę. Najemca ponosi także opłatę w
roboczego (poniedziałek – piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
wysokości 100 złotych, za wskazanie przez Wynajmującego osoby
od pracy) od chwili zgłoszenia przez Najemcę zapotrzebowania.
najmującej samochód, na żądanie właściwych organów samorządowych
Wynajmujący ma obowiązek dostarczyć samochód zastępczy do miejsca
lub państwowych.
wskazanego przez Najemcę. Wydanie i zwrot samochodu zastępczego 7.
Najemca zobowiązany jest do porozumiewania się z Wynajmującym w
musi być potwierdzone pisemnym protokołem przekazania i zwrotu
przypadku wszelkich zdarzeń mogących skutkować powstaniem po
(zdawczo odbiorczym) samochodu zastępczego, stanowiącym załącznik do
stronie zakładu ubezpieczeń obowiązku wypłaty odszkodowania, w
niniejszej umowy. Postanowienia niniejszej umowy obowiązują strony w
szczególności szkody komunikacyjnej, włamania, kradzieży pojazdu,
takim przypadku bez zmian,
uszkodzenia pojazdu, sprzętu, w tym również w wyniku aktów
2.
Wynajmujący zapewnienia pełną obsługę serwisową samochodu
wandalizmu, zaistnienia kolizji, wypadku i innych nieprzewidzianych
obejmującą swym zakresem okresowe przeglądy techniczne i okresowe
zdarzeń,
wymagane przez producenta, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, 8.
Najemca, w przypadku włamania, kradzieży, kolizji lub wypadku
wymianę części i płynów eksploatacyjnych, wymianę żarówek, zużytych
zobowiązany jest zawiadomić policję, niezależnie od tego, po czyjej
piór wycieraczek, ogumienia, sezonową wymianę opon i ich
stronie leży wina. Ze zdarzenia wezwany organ, sporządzi protokół
przechowywanie,
powypadkowy lub notatkę - która zostanie wydana Wynajmującemu. W
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razie braku protokołu lub notatki pełny koszt naprawy i pełną
odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi Najemca,
Jeśli uszkodzenie lub kradzież pojazdu nastąpi z winy Najemcy, ponosi on
koszty nie pokryte przez ubezpieczenie do pełnej wysokości
(odszkodowanie przewyższające wartość kary umownej), a ponadto
zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł za każde
zdarzenie,
Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie usterki i szkody
spowodowane nieprawidłową eksploatacją samochodu,
Najemca jest odpowiedzialny za brak części jak i wyposażenia samochodu,
jak również utratę przekazanych dokumentów samochodów lub
kluczyków. W takim przypadku Wynajmujący jest uprawniony do
naliczenia opłaty w wysokości poniesionej przez Wynajmującego szkody.
W przypadku eksploatowania pojazdu poza granicami Polski,
Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za ewentualne usterki
mechaniczne pojazdu i uszkodzenia, nie wchodzące w zakres ubezpieczeń
OC i AC (nie podstawia pojazdu zastępczego). Najemca zobowiązuje się do
naprawy samochodu we własnym zakresie lub doholowania co najmniej
do granicy Polski,
W razie potrzeby wszelkie usługi serwisowe, naprawy oraz inne czynności
dotyczące samochodu, Najemca może wykonać wyłącznie za uprzednim
powiadomieniem Wynajmującego i tylko i wyłącznie za jego zgodą,
udzieloną na piśmie, stanowiącą następnie załącznik do niniejszej umowy,
Zabronione jest palenie tytoniu oraz przewóz zwierząt w samochodzie.
Zabronione jest holowanie innych pojazdów i przyczep.
Najemca ma obowiązek oddać samochód w dobrym stanie, zgodnie z
obowiązującą umową, regulaminem oraz przepisami prawa. Najemca
powinien dbać o samochód w czasie użytkowania, przede wszystkim
mając na względzie jego zewnętrzny i wewnętrzny wygląd.
Najemca ma obowiązek obserwować wszelkie nieprawidłowości
techniczne samochodu zaś w przypadku pojawienia się lampki kontrolnej
na desce rozdzielczej pojazdu Najemca zobowiązany jest do
powiadomienia Wynajmującego pod numerem telefonu podanym przez
Wynajmującego w umowie najmu pojazdu, bądź osobiście.
W razie oddania samochodu do używania lub w podnajem osobie trzeciej,
Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność za działania osoby trzeciej jak
za swoje.
Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem
alkoholu lub innych używek w szczególności narkotyków i innych środków
odurzających.
Samochodem można przewozić jedynie taką liczę osób, która jest
przewidziana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Dopuszczalne jest przewożenie ładunków jedynie o dopuszczalnej
ładowności samochodu.
Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia samochodu, w tym
przed kradzieżą i włamaniem (w sposób zwyczajowo przewidziany).
Najemca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego,
stanowiącej załącznik do zawartej umowy, zmieniać przeznaczenia
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pojazdu ani dokonywać jakichkolwiek zmian w pojeździe, a w
wymaganych przez ubezpieczyciela, Najemca zobowiązany jest do zapłaty 4.
Najemca ponosi odpowiedzialność za zwrot samochodu z niepełnym
szczególności instalować dodatkowego wyposażenia.
pełnych kosztów usunięcia powstałej szkody.
wyposażeniem, wskazanym na protokole przekazania i obowiązany jest
24. Jeśli Najemca został powiadomiony o zbliżającym się przeglądzie VI. Procedura w przypadku wypadków lub innych nagłych zdarzeń
uiścić na rzecz Wynajmującego kwotę odpowiadającą wartości
technicznym, nie może przekroczyć liczby kilometrów, przy której 1.
Najemca zobowiązany jest podjąć odpowiednie środki przewidziane
utraconego wyposażenia.
planowany jest przegląd.
przepisami o ruchu drogowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu IX. Postanowienia końcowe
25.
Najemca ponosi pełną odpowiedzialności za ruchomości pozostawione i
w miejscu wypadku bądź kolizji.
1.
Wszelkie zawiadomienia wynikające z umowy lub z nią związane, będą
przewożone przez Najemcę i osoby trzecie w przedmiocie najmu.
2.
W razie zaistnienia zdarzenia (wypadku, stłuczki), Najemca zobowiązany
dokonywane w formie mailowej bądź pisemnej i będą przekazywane
IV. Czynsz najmu i inne opłaty
jest uzyskać oświadczenie sprawcy i notatkę Policji potwierdzającą winę
osobiście przez Stronę, lub pocztą w formie listu poleconego,
1.
Czynsz najmu – wysokość i sposób płatności jest określony każdorazowo
sprawcy oraz zawierające wszelkie inne dane wymagane przez zakład 2.
Zmiany umowy, regulaminu, wymagają formy pisemnej pod rygorem
w umowie najmu.
ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest pojazd, na mocy umowy
nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w umowie i
2.
Na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy z tytułu n
ubezpieczenia, w tym: jego imię i nazwisko, numer rejestracyjny i markę
regulaminie.
umowy pobierana jest od Najemcy kaucja, której wysokość określona jest
jego pojazdu, numer jego polisy ubezpieczeniowej i nazwę zakładu 3.
Zmiany adresu Stron nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają
w umowie i zależy od rodzaju najętego pojazdu.
ubezpieczeń, który wystawił taką polisę.
zawierania dodatkowych aneksów. O powyższych zmianach Strony
3.
Kaucja jest nieoprocentowana i Wynajmujący zwróci kaucję Najemcy w 3.
W razie zaistnienia zdarzenia (wypadku, stłuczki) gdzie sprawcą jest
powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej. W przypadku nie
terminie 3 dni od dnia wydania mu przez Najemcę samochodu, po
Najemca, Najemca zobowiązany jest uzyskać notatkę Policji
dochowania powyższego obowiązku, doręczenie na ostatni znany adres
uprzednim rozliczeniu przysługujących mu należności lub kosztów
potwierdzającą winę w zaistniałym zdarzeniu.
uważa się za skuteczne.
określonych w niniejszej umowie i regulaminie.
4.
Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego, 4.
Zastrzeżenie opłat i zatrzymania kaucji w umowie i regulaminie, nie
4.
W przypadku zalegania przez Najemcę z opłatami, do uiszczenia których
jeśli pojazd nie jest zdolny do kontynuowania podróży lub uległ
narusza prawa Wynajmującego do żądania naprawienia szkody, za którą
zobowiązany jest zgodnie z niniejszą umową (w tym naprawienia szkody)
jakiemukolwiek uszkodzeniu.
ponosi odpowiedzialność Najemca, w zakresie w jakim szkoda ta
Wynajmujący ma prawo zaliczyć odpowiadającą opłacie część kaucji na 5.
Najemca zobowiązany jest postępować zgodnie z poleceniami
przekracza wysokość zastrzeżonej opłaty lub kaucji.
wymagalne należności. O dokonaniu zaliczenia Wynajmujący zawiadomi
Wynajmującego. Dalsze postępowanie uzależnione jest od rodzaju 5.
Najemca upoważnia Wynajmującego na wystawianie faktur VAT Bez jego
Najemcę w terminie 3 dni od dokonania operacji. Zawiadomienie
szkody, uszkodzenia. W przypadku nie przestrzegania regulaminu,
podpisu.
powinno być dokonane w formie pisemnej.
poleceń Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za 6.
Najemca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i innych dokumentów
V. Zasady odpowiedzialności
wszelkie szkody i usterki powstałe z tego tytułu.
drogą elektroniczną, na adres email wskazany w umowie wynajmu w tym
1.
Najemca ponosi odpowiedzialność za szkodę - tzw. opłatę za przestój 6.
W razie powstania szkody Najemca zobowiązany jest użyć wszelkich
wszelkie oświadczenia woli, wezwania i zawiadomienia.
samochodu w wysokości wskazanej w umowie w przypadku powstania
dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz w celu 7.
Wiadomości i dokumenty wysłane na adres email Najemcy uznaje się za
szkody komunikacyjnej w pojeździe i wszelkich innych szkód, zniszczenia (
zabezpieczenia zagrożonego pojazdu przed dalszą szkodą.
doręczone w momencie wysłania ich na adres email wskazany przez
z wyłączeniem szkody całkowitej) lub utraty pojazdu, kradzieży pojazdu VII. Naprawy
Najemcę.
jeżeli szkoda została wyrządzona z winy (umyślnej lub nieumyślnej) 1.
W razie zaistnienia konieczności, wszelkie usługi serwisowe, naprawy oraz 8.
Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z
Najemcy, kierowcy, oraz pozostałych pasażerów samochodu. Kwota ta
inne czynności dotyczące przedmiotu umowy, Najemca może wykonać
wynajmem samochodu, likwidacją szkód komunikacyjnych oraz do celów
nie podlega zwrotowi oraz roszczeniom. Opłata za przestój ma na celu
wyłącznie
za
uprzednim
(wcześniejszym)
powiadomieniem
marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
zapłatę wynagrodzenie Wynajmującemu szkody poniesionej w wyniku
Wynajmującego i tylko i wyłącznie za jego zgodą oraz tylko i wyłącznie w
29 sierpnia 1997 (t. jedn. Dz.U. 2002r., nr 101, poz 926 ze zm.)
przestoju pojazdu/jego utraty oraz szkody poniesionej w wyniku utraty
Autoryzowanych Stacjach Obsługi danej marki pojazdu, chyba, że w
przez samochód wartości w związku z zaistnieniem w/w zdarzenia.
konkretnym przypadku Wynajmujący wskazał inny punkt naprawy, Z warunkami ogólnymi umowy wynajmu samochodu zapoznałem się i w pełni
2.
Najemca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim
ewentualnie wyraził zgodę na naprawę w nieautoryzowanej stacji.
je akceptuję:
i/lub Wynajmującemu, jeżeli szkoda została wyrządzona z winy umyślnej 2.
Najemca zobowiązany jest do stawienia się w autoryzowanym serwisie
Najemcy, kierowcy, oraz pozostałych pasażerów samochodu, w wysokości
samochodowym w czasie i miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego w
………………………………………………………………..
w jakiej szkoda ta nie została pokryta z ubezpieczenia
przypadku awarii, której nie usunięcie może skutkować w szczególności
(data) Najemca
3.
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (w tym utracone
kolejnymi usterkami, stwarzaniem zagrożenia w ruchu lub brakiem
korzyści) powstałe w przedmiocie najmu, z winy umyślnej Najemcy oraz
właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. Obowiązek ten
spowodowane jego niedbalstwem lub lekkomyślnością, które nie są
dotyczy również stawienia się w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego
objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel, w
pojazdu, jeśli przypada on na okres użytkowania samochodu.
szczególności których przyczyną było prowadzenie pojazdu przez 3.
Usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania w obsłudze pojazdu
nieuprawnione osoby lub użytkowanie w zabronionym celu, lub/i
Najemcy następuje na koszt Najemcy.
załadunek lub niewłaściwa obsługa pojazdu, prowadzenie pojazdu po VIII. Przekazanie oraz zwrot pojazdu
spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz użycia 1.
Samochód wydany i zwrócony zostanie w dniach i godzinach otwarcia
samochodu niezgodnie z przeznaczeniem np. udział w zawodach
biura Wynajmującego t.j. Pn - pt w godzinach od 8.00 do 16.00.
sportowych, przewożenie dobra niezgodne z prawem, związanych z 2.
Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w stanie dobrym, z kompletnym
nadmiernym zużyciem pojazdu i utratą jego wartości, uszkodzenia opon,
wyposażeniem i z dokumentami. Pojazd zwrócony Wynajmującemu
wycieraczek, wnętrza pojazdu, w tym uszkodzenia wyposażenia pojazdu,
powinien być umyty i czysty z zewnątrz, wewnątrz, zatankowany zgodnie
szkody wywoływane niedopałkami papierosów.
z protokołem przekazania. Terminy i godziny przekazania i zdania
4.
Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za usterki mechaniczne
samochodu określone są w umowie najmu. Wszelkie koszty zwrotu
pojazdu powstałe z jego winy i nie podlegające naprawie gwarancyjnej,
pojazdu ponosi Najemca.
zgodnie z zasadami przewidzianymi w umowie, w szczególności 3.
Zarówno odbiór, jak i zdanie pojazdu przez Najemcę zostanie
spowodowane zatankowaniem niewłaściwego paliwa.
potwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem, który stanowi
5.
W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z
element integralny umowy najmu. Podpisanie protokołu zwrotu nie
winy Najemcy z powodu braku złożenia przez kierującego pojazdem
zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za szkody, których nie można było
pisemnego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn
wykryć przy zwrocie pojazdu.
powstania szkody lub /i nie przedłożenia jakichkolwiek dokumentów

