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UMOWA WYNAJMU
1. WYPOŻYCZAJĄCY wypożycza POŻYCZAJĄCEMU do użytkowania samochód na warunkach określonych niniejszą umową.
2. Przedmiotem
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3. POŻYCZAJĄCY wpłaca WYPOŻYCZAJĄCEMU kaucję jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez
POŻYCZAJĄCEGO. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy rozliczeniu się z wypożyczającym.
a) Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:
- kradzież samochodu – 500 zł
- zagubienie kluczyków - 200 zł,
- zagubienie dowodu rejestracyjnego - 500 zł,
- uszkodzenie wypożyczonego samochodu z winy WYPOŻYCZAJĄCEGO – 500 zł
- brakujące lub podmienione części - dwukrotna wartość tych części według cen dealera,
- spowodowanie niemożności wypożyczania samochodu z winy wypożyczającego - proporcjonalnie do ilości dni postoju pojazdu (jeden
dzień- połowa ceny dobowego wynajmu).
b) Jeżeli wysokość kaucji nie pokrywa należności, POŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do dopłaty brakującej kwoty w chwili zwrotu pojazdu
4. W przypadku uszkodzenia samochodu w wyniku kolizji drogowej lub wypadku z winy osób trzecich, POŻYCZAJĄCY zobowiązany jest
do jak najszybszego skontaktowania się WYPOŻYCZAJĄCYM, uzyskania oświadczenia sprawcy, oraz zabezpieczenia samochodu.
5. Jeżeli uszkodzenie lub kradzież powstanie z winy POŻYCZAJĄCEGO a POŻYCZAJĄCY nie uzyska oświadczenia sprawcy, lub policja
nie wskaże osób odpowiedzialnych za szkodę, jest on zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów potrzebnych do doprowadzenia
pojazdu do stanu z chwili wypożyczenia. W sytuacji gdy samochód jest objęty ubezpieczeniem AC, koszty zostaną pomniejszone o
wypłacone odszkodowanie.
6. WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza, że samochód jest w dobrym stanie technicznym, posiada niezbędne dokumenty, oraz odpowiada za
awarie powstałe w wyniku naturalnego zużycia części podczas użytkowana pojazdu zgodnie z instrukcją
7. Samochód nie może uczestniczyć w zawodach sportowych.
8. POŻYCZAJĄCY odpowiada materialnie za straty wynikłe z jego zaniedbania (tj. uszkodzenia tapicerki, wgniecenia i zarysowania).
9. POŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia kosztów ewentualnych szkód wynikłych z prowadzenia
pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków oraz środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie
samochodu.
10. POŻYCZAJĄCY zwraca samochód w terminie i miejscu określonym umową. Samowolne przedłużenie okresu wypożyczenia pow. 4
godzin, powoduje pobranie dodatkowej opłaty za kolejną dobę wypożyczenia.
11. Jeżeli POŻYCZAJĄCY nie zwróci pojazdu do 12 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu i nie uzyska zgody
WYPOŻYCZAJĄCEGO na przedłużenie najmu , WYPOŻYCZAJĄCY poinformuje organa ścigania o przestępstwie z Art.284.KK oraz
będzie naliczana opłata dodatkowa w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą dobę po określonym w umowie terminie zwrotu
12. Samochód nie ma prawa opuszczać granic UE bez zgody WYPOŻYCZAJĄCEGO
13. W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy najmu, wynajmujący ma prawo przekazać dane osobowe najemcy organom
odpowiedzialnym za egzekucje prawa oraz do kartoteki osób zastrzeżonych zwanej "czarną listą".
14. Samochód może prowadzić tylko osoba wpisana w umowie wynajmu
15. W samochodzie obowiązuje ZAKAZ PALENIA którego nieprzestrzeganie grozi dodatkową opłatą w kwocie 500 zł.
16.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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