
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1.  Niniejsze  Ogólne  Warunki  Użyczenia/Najmu  Samochodu
Zastępczego  określają  warunki  oddania  do  używania  Najemcy
samochodu przez Użyczającego.

2.  Użyte w niniejszej  Umowie wyrażenia Użyczający,  Najemca –
pojazdu oznaczają:

Użyczający – osoba, która jest właścicielem samochodu i
oddaje go do używania we własnym imieniu.
Najemca –  osoba,  która bierze samochód do używania
we własnym imieniu.

Postanowienia Umowy będą znajdowały pełne zastosowanie, bez
względu  czy  wobec  jej  odpłatnego  bądź  darmowego  charakteru
będzie ona traktowana jako umowa  najmu czy też użyczenia.

3. Najemca gwarantuje, że :
- podane przez niego dane są zgodne z prawdą,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- posiada  niezbędne  uprawnienia  pozwalające  na

kierowanie  pojazdem  a  w  szczególności,  iż  nie  jest
pozbawiony  mocą  orzeczenia  kompetentnego  organu,
prawa do kierowania pojazdem mechanicznym.

- nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które
mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnienia do
kierowania pojazdem mechanicznym.

4. Czas trwania Umowy:
Umowa zostaje  zawarta  na  czas  określony,  każdorazowo w niej
wskazany.
Najemca  jest  zobowiązany  zwrócić  pojazd  w  dniu  i  o  godzinie
określonej w Umowie, w miejscu wydania pojazdu (lub w miejscu
ustalonym w treści umowy).  Czas trwania Umowy może zostać
przedłużony  jedynie  za  uprzednią  pisemną  lub  telefoniczna
zgodą  Użyczającego. W  przypadku  braku  zwrotu  pojazdu  w
terminie określonym w Umowie, Najemca zobowiązuje się zapłacić
ustalone  w  Umowie  wynagrodzenie  za  każdą  rozpoczętą  dobę
opóźnienia  oraz  karę  umowną  w  wysokości  potrójnej  stawki
dobowej brutto za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.
Nie  wyłącza  to  uprawnienia  Wynajmującego  dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Zapłata: 
a) W  dniu  zwrotu  samochodu  Najemca  jest  zobowiązany

zapłacić wynagrodzenie Użyczającemu oraz ewentualne
kary  umowne,  chyba,  że  niniejsza  Umowa  stanowi
inaczej.  W szczególnych przypadkach Użyczający może
ustalić inne zasady i terminy płatności. 

b) W  dniu  zwrotu  samochodu,  Najemca  nie  jest
zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  Użyczającemu,
jeżeli  za  okres najmu płatnikiem będzie  Ubezpieczalnia
lub  inny  podmiot  występujący  jako  Zleceniodawca
wynajęcia pojazdu.

c) W  dniu  zwrotu  pojazdu  Najemca  jest  zobowiązany
zapłacić  ewentualne  inne  należności,  wynikające  z
postanowień niniejszej Umowy.

6. Odbiór samochodu:
Najemca otrzymuje pojazd opisany w Umowie. Samochód w chwili
odbioru  znajdował  się  w  stanie  dobrym  i  nie  posiadał  żadnych
zewnętrznych uszkodzeń (poza tymi, które zostały ujęte w uwagach
opisanych w umowie). Zbiornik paliwa zatankowany jest w stopniu
wskazanym  na  pierwszej  stronie  Umowy  (w  %).  Użyczający
potwierdza, że pojazd oddany do używania Najemcy znajduje się w
stanie  umożliwiającym  prawidłową  eksploatację,  zgodną  ze
wskazaniami Producenta.

7. Użyczający nie odpowiada za: 
Naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz za kary pieniężne
nałożone na Najemcę podczas użytkowania przez niego pojazdu. 
W razie wystąpienia szkody najemca zobowiązuje się do zapłaty
kwoty  246PLN  brutto  za  obsługę  likwidacji  każdej  szkody
ujawnionej   w  trakcie  zwrotu  pojazdu.  Dodatkowo  Użyczający
zastrzega sobie możliwość przesłania do Najemcy, zawiadomienia
o  dokonaniu  wykroczenia  drogowego  po  zakończeniu  terminu
Umowy,  jednocześnie  informujemy,  że  udostępnimy  organowi
uprawnionemu  do  nakładania  kar  niniejszą  Umowę,  wskazując

sprawcę  a  zarazem  płatnika  wskazanego  wykroczenia
popełnionego w trakcie trwania Umowy.

8. Zobowiązania Najemcy:
Najemca zobowiązuje się:

- używać pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób
zgodny z warunkami zawartej Umowy.

- nie  przewozić  niczego  co  mogłoby  zniszczyć  lub  w
znaczny  sposób  zabrudzić  wnętrze  pojazdu.  Najemca
pokryje koszty napraw lub innych szkód spowodowanych
naruszeniem tej zasady.

- nie wykorzystywać samochodu w zawodach, rajdach ani
innych imprezach sportowych

- używać pojazdu wyłącznie na terytorium Polski (chyba że
strony ustalą inaczej)

- kierować pojazdem osobiście, odstępstwo od tej  zasady
możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od
Użyczającego. W przypadku przekazania w użytkowanie
pojazdu  osobie  trzeciej  bez  zgody  Użyczającego.
Najemca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  materialną  za
wszelkie  szkody  wyrządzone  przez  osobę  której
przekazał pojazd, zarówno w użyczonym pojeździe jaki i
za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Ponadto
w  przypadku  takiej  szkody,  w  tym  wyrządzonej  w
pojeździe,  daje  swobodę  wybory  Użyczającemu  czy
szkodę  likwidować  z  polisy  AC  czy  na  koszt  i  ryzyko
Najemcy.

- nie dokonywać w pojeździe, żadnych stałych zmian,
- tankować pojazd właściwym rodzajem paliwa, określonym

w niniejszej Umowie Użyczania, oraz do pokrywania jego
kosztów w trakcie eksploatacji. 

- w  przypadku  uszkodzenia,  zniszczenia  lub  utraty
samochodu  wypłacić  Użyczającemu  stosowne
odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia wezwania przez
Użyczającego, o ile szkoda ta nie zostanie pokryta przez
ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej. 

- w przypadku, gdy wynajęty pojazd ulegnie uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie zawiadomić na miejscu zdarzenia
(wypadku,  kolizji)  Policję,  w  celu  sporządzenia
stosownego  protokołu  odnośnie  okoliczności  zajścia
zdarzenia.  W  takim  przypadku  Najemca  niezwłocznie
zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Użyczającego  o
zaistniałym  zdarzeniu  oraz,  do  przekazania  wszelkich
informacje o okolicznościach i  świadkach. 

Użyczający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy w
przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszej Umowy. 

9.  Najemca  zwróci  pojazd  w  stanie  niepogorszonym  wraz  ze
wszystkimi  dokumentami  i  przedmiotami  wydanymi  wraz  z
pojazdem.  W  przypadku  braku  kompletu  dokumentów  Umowa
będzie  traktowana  jako  przedłużona  do  czasu  wydania  nowych
dokumentów. W takiej sytuacji pkt. 4 Warunków dotyczący opłat i
kar  za  opóźnienie  stosuje  się  odpowiednio,  z  tym,  że  pojazd,
niezwłocznie zostaje zwrócony w posiadanie Użyczającemu.  

10. Najemca zwróci pojazd z ilością paliwa z jaką otrzymał auto od
Użyczającego (zaznaczono w % na pierwszej stronie umowy).

11. Strony niniejszej Umowy postanawiają, że pojazd pozostawiony
przez Najemcę w warsztacie Użyczającego stanowi zabezpieczenie
ewentualnych  roszczeń  Użyczającego  związanych  z  niniejszą
Umową i  zostanie  zwrócony Najemcy dopiero po pokryciu  przez
Najemcę wszelkich takich roszczeń.

12.  W  trakcie  użytkowania  samochodu  obowiązuje  w  nim
całkowity zakaz palenia tytoniu (papierosy, cygara,  fajki  etc.)
W razie stwierdzenia złamania tego zakazu, kara umowna wynosi
246PLN brutto.
13. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla
swojej ważności formy pisemnej.

14.  W  kwestiach  nieuregulowanych  w  niniejszej  Umowie
zastosowanie będzie miał Kodeks Cywilny.

15.  Wszelkie spory z tytułu niniejszej  Umowy będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Użyczającego.


