WARUNKI WYNAJMU
Wynajmujący FHU Dariusz Galbas wynajmuje Najemcy samochód, szczegółowo opisany w Umowie
Najmu (zwanej dalej „Umową”) na warunkach opisanych poniżej oraz w treści Umowy Najmu
(zwanych łącznie „Warunkami”), a najemca akceptuje Warunki stanowiące podstawę łączącego strony
stosunku najmu. Warunki będą miały zastosowanie również w przypadku zmiany przedmiotu najmu w
czasie obowiązywania Umowy.
1. Minimalny wiek Najemcy dla samochodów z każdej grupy wynosi 20 lat. Najemca musi posiadać
ważny dowód osobisty lub paszport oraz prawo jazdy ważne na terenie Polski. Prawo jazdy musi być
ważne co najmniej od 1 roku.
2. Opłata za wynajem poniżej 24 godzin jest tożsama ze stawką jak za 1 dobę.
3. Chęć przedłużenia okresu wynajmu powinna zostać zgłoszona w punkcie wynajmu samochodu
najpóźniej na 12 godzin przed jego planowym zwrotem.
4. W przypadku opóźnienia Najemcy w zwrocie samochodu, Wynajmujący może zawiadomić o tym
fakcie policję i podjąć kroki mające na celu odzyskanie pojazdu, a kosztami z tym związanymi zostanie
obciążony Najemca. 5. Najemca uiszcza na rzecz Wynajmującego kaucję w wysokości od 500 do
1000zł w zależności od grupy samochodu, najpóźniej w chwili odbioru pojazdu, zaś Wynajmujący
kwituje odbiór kwoty kaucji.
6. Kaucja opisana w ustępie poprzedzającym może zostać przez Wynajmującego zaliczona na
poczet należności przysługujących mu w chwili zwrotu pojazdu od Najemcy, w szczególności –
udziału własnego w szkodzie komunikacyjnej, należności z tytułu zaistnienia szkody w przedmiocie
najmu której pokrycie obciąża Najemcę.
7. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku nie wystąpienia – przy zwrocie pojazdu – żadnych
należności obciążających Najemcę wobec Wynajmującego.
8. Płatność za przewidywany okres wynajmu pobierana jest z góry najpóźniej w chwili wydania
samochodu Najemcy.
9. W samochodach udostępnianych Najemcy przez Wynajmującego obowiązuje całkowity zakaz
palenia tytoniu. Za stwierdzenie palenia tytoniu w pojeździe Najemca zapłaci karę umowną w
wysokości 500zł.
10. Zdanie wynajętego samochodu w innym miejscu skutkuje pobraniem dodatkowej opłaty ustalanej
indywidualnie z Wynajmującym.
11.Wynajmujący oświadcza, że wynajmowany samochód spełnia wymogi dopuszczenia go do ruchu
po drogach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
12.Wynajmujący oświadcza, że samochód będący przedmiotem najmu jest sprawny technicznie i
użytkowo, jak również jest ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego
(OC) i ubezpieczenia auto-casco.
13. Wszelkie uwagi co do stanu samochodu należy zgłaszać Wynajmującemu w momencie wydania
samochodu.
14.W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej, włamaniowej, lub kradzieży samochodu Najemca
zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego i Policji z
podaniem okoliczności powstania szkody.
15. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody Najemca zobowiązany jest do czynnego udziału w
postępowaniu likwidacyjnym, w szczególności do udostępnienia dokumentów tożsamości (dowód
osobisty, paszport), prawa jazdy oraz osobistego podania okoliczności jej powstania.
16. Odpowiedzialność finansowa Najemcy w razie wypadku (szkody komunikacyjnej) szkody
parkingowej, kradzieży oraz szkód wyrządzonych wewnątrz pojazdu wiąże się
z obowiązkowym udziałem własnym w wysokości od 500 do 2000zł w zależności od grupy
samochodu. Najemca nie jest zwolniony z ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone
wewnątrz pojazdu . W razie konieczności udostępnienia danych kierującego na rzecz organów
ścigania, Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych.
17. Najemca przyjmuje pełną odpowiedzialność za samochód od chwili jego przyjęcia do chwili jego
zwrotu Wynajmującemu, w szczególności Najemca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów
likwidacji szkody nie objętej ubezpieczeniem, a zwłaszcza szkody powstałej w okolicznościach:
udostępnienia samochodu osobie nieuprawnionej, nietrzeźwości kierującego, palenia tytoniu w
samochodzie, pozostawienia pojazdu niezabezpieczonego przed kradzieżą, zaistnienia kradzieży
pojazdu z dokumentami lub kluczami, wyjazdu poza granice kraju bez uzyskania pisemnej zgody
Wynajmującego, udziału wynajmowanym samochodem w samochodowych zawodach
sportowych, oraz innych szkód wyłączonych z ubezpieczenia auto – casco (AC) na podstawie
ogólnych warunków ubezpieczenia.

18. W przypadku gdyby samochód lub jego części zostały skradzione lub uległy uszkodzeniu w
jakikolwiek sposób, z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osoby kierującej samochodem,
Najemca obowiązany jest do łącznego spełnienia wymienionych obowiązków: zapłaty
Wynajmującemu kwoty będącej sumą wartości wszystkich strat wynikających z tych zdarzeń, a w
szczególności poniesionych przez Wynajmującego wydatków związanych z odzyskaniem lub naprawą
samochodu lub zapłaty równowartości samochodu, pokrycia szkody wynikającej z utraty wartości
samochodu, zapłaty Wynajmującemu równowartości utraty wpływów z wynajmu, stanowiącej iloczyn
dni, w których Wynajmujący był pozbawiony możliwości korzystania z samochodu w ramach
prowadzonej działalności i dziennej stawki z tytułu najmu samochodu.
19. W przypadku utraty kluczyków lub dokumentów samochodu Najemca zobowiązany jest do zapłaty
Wynajmującemu wszystkich kosztów jakie wynajmujący poniesie w związku z ich utratą oraz zapłaci
Wynajmującemu ekwiwalent za każdy dzień postoju samochodu spowodowany wyłączeniem pojazdu
z możliwości wynajmu stanowiący iloczyn dni postoju oraz dziennej stawki wynajmu.
20. Zwrot pojazdu poza godzinami pracy biura nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za wynajęty
pojazd. Odpowiedzialność ta wygasa w chwili sprawdzenia pojazdu przez przedstawiciela.
21. Samochód wydawany jest Najemcy umyty oraz wyczyszczony wewnątrz.W przypadku zwrotu
zabrudzonego pojazdu Najemca pokrywa koszty mycia samochodu w kwocie 60zł.22.W przypadku
awarii wynajmowanego samochodu lub wypadku drogowego Wynajmujący dostarczy odpłatnie
Najemcy samochód zastępczy w terminie do 24 godzin od momentu poinformowania
Wynajmującego o tym fakcie.
23.Najemca zobowiązuje się do: korzystania z samochodu w sposób odpowiadający jego
przeznaczeniu wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przestrzegania zasad ruchu drogowego
obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przestrzegania używania świateł mijania przez
cały rok, przestrzegania zakazu oddawania samochodu do korzystania osobom nieupoważnionym,
przestrzegania obowiązku terminowego zwrotu samochodu, ponoszenia wszelkich kosztów
związanych z normalną eksploatacją samochodu (w szczególności do tankowania tylko paliwa
właściwego dla każdego modelu samochodu), okresowego sprawdzania poziomu
płynów eksploatacyjnych w tym oleju silnikowego, poziomu płynu chłodniczego, poziomu płynu
hamulcowego, stanu ciśnienia w ogumieniu.
24.W przypadku wyjazdu samochodem poza granice Rzeczpospolitej Polskiej Wynajmujący określa
limit kilometrów .
25.Wszelkie naprawy winny być konsultowane z Wynajmującym, który nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za naprawy lub przeglądy, na które nie wyraził pisemnej zgody.
26.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Najemcę w
związku z awarią samochodu.
27. Najemca obowiązany jest dodatkowo do zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających
z naruszenia przepisów prawa.
28.W przypadku wynajmu samochodu na okres dłuższy niż 1 miesiąc, Najemca zobowiązany jest
ustalić pisemnie z Wynajmującym kwestię limitu kilometrów, obowiązku dokonania przeglądów
najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
29. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w
samochodzie.
30.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również oświadczenia z nią związane
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
31.Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd z siedzibą w Katowicach
według polskiego prawa procesowego.
32.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa,
w szczególności kodeksu cywilnego.
33.Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
34.Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu, jako osoby
upoważnionej do jej otrzymania.
35.Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią warunków umowy, zrozumiał je i zobowiązuje się do
ich przestrzegania.
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