OGÓLNE WARUNKI NAJMU SAMOCCHODU DOSTAWCZEGO Z KIEROWCĄ (Pojazdu)
Poniższe Ogólne Warunki Najmu (OWN) określają podstawowe prawa i obowiązki Najemcy i
Wynajmującego.
§1
PRZEDMIOT NAJMU
1. Przedmiotem najmu jest udostępnienie samochodu dostawczego Mercedes VITO zwany dalej
„Pojazdem” wraz z kierowcą i wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-odbiorczym.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
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Koszty eksploatacyjne w trakcie czasu trwania najmu pokrywa Najemca.
Najemca otrzymuje Pojazd z następującym wyposażeniem standardowym;
o wygłuszona skrzynia ładunkowa
o hak holowniczy
o pozostałe wyposażenie eksploatacyjne, umożlwiające użytkowanie przedmiotu
najmu zgodnie z jego przeznaczeniem
Minimalny zakres najmu wynosi 500 km.
§3
REZERWACJA I ZAPŁATA ZA WYNAJEM POJAZDU
Najemca dokonuje wstępnej rezerwacji drogą telefoniczną.
Po wstępnej rezerwacji, na żądanie Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest wpłacić w ciągu 7 dni
zadatek w wysokości 30% całkowitej kwoty za wynajem, wynikającej z cennika i z zakresu wynajmu
Pojazdu pod rygorem wygaśnięcia rezerwacji.
Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z rezerwacji w okresie krótszym niż 7 dni od dnia
rozpoczęcia obowiązywania umowy najmu. Stanowi ona zryczałtowaną rekompensatę Wynajmującego
z tytułu utraconych przychodów wskutek wycofania pojazdu z obrotu i możliwości zarezerwowania go
przez innych Klientów.
§4
KAUCJA
Z tytułu wynajmu Pojazdu Wynajmujący może żądać opłacenia kaucji w wysokości do 3 000 zł.
(słownie: trzy tysiące złotych)
Za zgodą Wynajmującego kaucja może być wpłacona bezpośrednio przed odbiorem Pojazdu.
Kaucja traktowana jest jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów za naprawę szkód w
Pojeździe spowodowanych przez Najemcę.
Rozliczenie kaucji następuje w ciągu 7 dni od daty zdania pojazdu i podpisania protokołu zdawczoodbiorczego.
Wynajmujący może wstrzymać wypłatę kaucji do czasu wyceny roszczeń Wynajmującego w stosunku
do Najemcy, gdy wartość naprawy uszkodzeń nie jest znana w chwili zdania Pojazdu.
§ 5.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZASADY ODSZKODOWAŃ
Pojazd posiada ubezpieczenie OC, AC oraz NW.
Najemca ma obowiązek zgłaszania wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas użytkowania
Pojazdu zarówno podzespołów mechanicznych jak również elektronicznych oraz wszelkich innych
elementów wyposażenia pod rygorem całkowitej utraty kaucji.
Najemca odpowiada za wszelkie szkody na przedmiocie najmu spowodowane z jego winy.
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, za które zgodnie z normami zawartymi w
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania. W
szczególności (jak również w innych niżej wymienionych przypadkach) Najemca jest zobowiązany do
pełnego wyrównania wysokości szkody w przypadkach, gdy spowodował szkodę umyślnie lub w skutek
rażącego niedbalstwa
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5. Jeżeli Najemca uchyla się od pokrycia należności za w/w szkody Wynajmujący będzie dochodził swoich
praw przed Sądem właściwym siedzibie Wynajmującego. Najemca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
pojazdu powstałe w czasie trwania umowy najmu, nawet jeżeli nie powstały one bezpośrednio z winy
Najemcy, mechaniczne uszkodzenie opony lub felgi, uszkodzenie szyb, oraz ich pęknięcia itp.
6. Najemca nie odpowiada za szkody i awarie Pojazdu, jeżeli powstały one w wyniku zaniedbań
Wynajmującego.
7. Najemca nie odpowiada za zużyte podzespoły Pojazdu i elementy jego wyposażenia, gdzie przyczyną ich
zużycia jest normalna eksploatacja.
§ 6.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII LUB USZKODZENIA POJAZDU
1. W przypadku uszkodzenia, awarii Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia
Wynajmującego o zaistniałym fakcie i postępowania zgodnie z poleceniami Wynajmującego.
2. Najemca jest zobowiązany do zawiadomienia policji o zaistniałym zdarzeniu i uzyskania oświadczenia
od ew. pozostałych uczestników zdarzenia jeśli doszło do niego pod nieobecność pracownika
Wynajmującego.
§ 7.
OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU POJAZDU
1. W Pojezdzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo
do wykonania wszelkich koniecznych prac związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku
palenia tytoniu na koszt Najemcy.
§8
INNE POSTANOWIENIA
1. Najemca jest obowiązany do każdorazowego należytego i starannego zabezpieczenia pojazdu poprzez
zamykanie drzwi, zakładanie zabezpieczeń antykradzieżowych oraz innych zgodnie z instrukcją obsługi.
§9
SPORY SĄDOWE
1. Do postanowień uregulowanych niniejszą umową oraz określających relacje między stronami stosuje się
wyłącznie przepisy prawa polskiego. Najemca może podjąć czynności prawne tylko w uprawnionych
placówkach i sądach właściwych dla siedziby Wynajmującego
§ 10
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Najemca wyraża niniejszym zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych
przechowywanych w bazach Wynajmującego i zawartych w jakichkolwiek dokumentach składanych przez
Najemcę Wynajmującemu oraz tworzonych przez Wynajmującego na postawie niniejszej Umowy Najmu
oraz w związku z jej przedmiotem („Dane Osobowe”) dla celów zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem
Wynajmującego.

Zapoznałem/-am się z treścią i otrzymałem/-am Ogólne Warunki Najmu Przyczepy Kempingowej, do treści
nie wnoszę zastrzeżeń. Warunki najmu Pojazdu akceptuję.

Data i podpis klienta..........................................................................................................
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