WARUNKI WYNAJMU
OKREŚLENIA:

NAJEMCA-w umowie oznacza osobę, firmę lub organizację przez którą lub w imieniu której ta umowa jest podpisywana.

WYNAJMUJĄCY-oznacza „Auto Świat-Polska Sambix s.c.”

AUTORYZOWANY KIEROWCA-oznacza dodatkowych kierowców oprócz Najemcy, zatwierdzonych i wpisanych w umowie najmu przez
Wynajmującego. Najemca zapewnia, że każdy dodatkowy kierowca dostosowuje się do Warunków Umowy.
1. Wynajmujący zgadza się wynająć, a Najemca przyjmuje, na warunkach niniejszej umowy, samochód w dobrym stanie technicznym według opisu w umowie
najmu.
2. Wynajem samochodu zaczyna się i kończy w punktach i miejscach wyszczególnionych przez Wynajmującego. W przypadku zwrotu samochodu w miastach,
w których Wynajmujący nie ma swojego przedstawicielstwa obowiązuje dodatkowa opłata.
3. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód Wynajmującemu z kompletem dokumentów, wyposażenia, w stanie niepogorszonym, z wyjątkiem
normalnego zużycia, w miejscu i dniu określonym w umowie.
4. Każde ustępstwo od uzgodnionego terminu wynajmu powinno być wcześniej zaakceptowane przez Wynajmującego. W innym przypadku Wynajmujący jest
upoważniony do przejęcia (odebrania) samochodu na koszt najemcy i do obciążenia Najemcy za dodatkowe używanie samochodu.
5. Najemcy nie przysługuje zwrot pieniędzy w przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu niż zadeklarowany.
6. Najemca będzie płacił Wynajmującemu na żądanie wszelkie należne koszty oraz wszystkie należne podatki.
7. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. Wszelkie opłaty, określone w umowie, będą przeliczane na złote
polskie, według średniego kursu Euro z dnia wystawienia faktury VAT.
8. Wynajęty samochód może być prowadzony przez osoby wymienione w umowie, samochody wynajęte przez firmy, tylko przez upoważnionych,
zatrudnionych na stałe kierowców. Warunkiem prowadzenia samochodów przez osoby trzecie jest:

Upewnienia się, że kierowca posiada prawo jazdy ważne od co najmniej 12 miesięcy i ma ukończone 21 lat (klasa A i B), 25 lat (klasa C i wyższe).

Poinformowanie kierowcy o warunkach wynajmu i potwierdzenie ich przez kierowcę.
9. Samochód nie może być prowadzony przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
10. Najemca, kierowca powinni stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących używania wynajmowanych samochodów.
11. Najemcy nie wolno w szczególności:

Uczestniczyć w sportach samochodowych

Wyjeżdżać samochodem za granice RP bez pisemnej zgody Wynajmującego.

Przewozić towarów i innych wartości niezgodnych z prawem RP.
12. Podczas okresu wynajmu Najemca zobowiązany jest do dbałości o samochód i przestrzegania instrukcji obsługi samochodu. Niestosowanie się do
powyższego czyni Najemcę winnym za każdą szkodę wynikającą z zaniedbania. Samochód musi być oddany z pełnym zbiornikiem paliwa. W przeciwnym
razie Najemca będzie obciążony za brakujące paliwo (3Euro/1 litr) i opłatę serwisową.
13. W przypadku ewentualnych napraw należy skontaktować się z Wynajmującym.
14. W przypadku uszkodzenia lub awarii używanego samochodu, Najemca ma obowiązek zabezpieczenia pojazdu własnym staraniem i kosztem. Najemca
natychmiast musi poinformować Wynajmującego o awarii pojazdu i nie będzie go używał, gdy samochód nie będzie się nadawać do jazdy.
15. Każdy wypadek lub uszkodzenie, stratę lub kradzież pojazdu należy natychmiast zgłosić w najbliższej jednostce Policji i uzyskać poświadczenie zgłoszenia
szkody. Najemca jest zobowiązany sporządzić meldunek o wypadku według wzoru Wynajmującego. Najemca powinien umieścić wszystkie dane uczestników
i świadków wypadku. W żadnym wypadku Najemca nie może akceptować żądań osób trzecich. Najemca jest zobowiązany do udzielenie nieodpłatnej pomocy
Wynajmującemu oraz, lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkodą.
W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi zapłaty odszkodowania na rzecz Wynajmującego, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wyrównania
Wynajmującemu poniesionej szkody.
OSTRZEŻENIE:
W przypadku uszkodzenia samochodu z winy Najemcy lub kradzieży (wyłączając parkingi strzeżone) „PREAUTORYZACJA” nie podlega zwrotowi
ani rozliczeniu. „PREAUTORYZACJA” jest pokryciem strat związanych z niemożnością wypożyczania- utraty zysków, zwyżki stawki ubezpieczenia
oraz spadkiem wartości pojazdu.
16. Jeżeli z jakiegoś powodu samochód opisany w umowie (lub inny będący od czasu do czasu przedmiotem tej umowy) zostanie z jakiegoś powodu
wyłączony z ruchu, Wynajmujący ma prawo, według swojego uznania, zastąpić ten samochód innym, alternatywnym, o podobnym standardzie, ale jeśli nie ma
alternatywnego pojazdu, bądź Wynajmujący odmówi dostarczenia alternatywnego pojazdu, wtedy powinien nastąpić zwrot do Najemcy takiej części kosztów
najmu zapłaconych przez niego, jakie stanowi niewykorzystana część okresu najmu samochodu. Ponadto Najemca nie ma praw do innych roszczeń w stosunku
do Wynajmującego.
17.Wynajmujący nie przyjmuje odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami.
18. Samochód jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC), kopia polisy jest przekazana Najemcy wraz z dowodem rejestracyjnym. Opłaty
ubezpieczeniowe nie obejmują szkód i kradzieży samochodu w przypadku:

Prowadzenia samochodu bez zgody Wynajmującego

Ucieczki prowadzącego z miejsca wypadku

Pozostawienia kluczyków i dowodu rejestracyjnego oraz kluczy i urządzeń do uruchomienia lub odblokowania zamontowanych w pojeździe
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych wewnątrz wynajmowanego pojazdu.
OSTRZEŻENIE:
W tych przypadkach Najemca jest odpowiedzialny do pełnej wartości pojazdu. Najemca odpowiedzialny jest finansowo do kwoty określonej w
umowie najmu „PREAUTORYZACJA”, która nie podlega zwrotowi ani rozliczeniom. Ponadto w przypadku zapłaty za wynajem kartą kredytową
wydaną przez polskie instytucje finansowe, Wynajmujący ma prawo żądać wpłacenia kaucji gwarancyjnej do wysokości 5000,00 PLN, służącej do
pokrycia strat poniesionych przez Wynajmującego w przypadku kradzieży pojazdu, związanych z nie eksploatowaniem samochodu w okresie od dnia
kradzieży do dnia wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.
19. Wszystkie koszty związane z wynajmem samochodu podlegają podatkowi VAT 23%.
20. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonane w drodze aneksów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
21. Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych personalnych w dokumentach Wynajmującego. W przypadku nie wywiązania się z płatności, bądź
zwrotu samochodu na warunkach niezgodnych z umową wynajmu, bądź przedstawienia fałszywych dokumentów osobistych, jego dane personalne zostaną
przekazane do Kartoteki Osób Zastrzeżonych.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
23. Najemca akceptuje, że niniejszym umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem RP, a wszelkie spory wskutek lub w związku z niniejszą umową
podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd miejscowo właściwy dla Wynajmującego.
UWAGA: CELEM BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY PARKOWAĆ WYNAJĘTY SAMOCHÓD TYLKO W MIEJSCU STRZEŻONYM.
Koszty parkowania ponosi Najemca.

