OGÓLNE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

Niniejsze warunki najmu i użytkowania samochodu określają warunki korzystania z wynajętego
samochodu dostawczego.

1. Najemca gwarantuje, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, wyrażając tym samym zgodę na wykonanie kopii swoich dokumentów.
2. Najemca w dniu wynajmu okazuje dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem:
- Prawo jazdy
-Dowód osobisty lub paszport
3. Warunkiem wynajęcia samochodu dostawczego jest ukończone 21 lat oraz posiadanie prawa jazdy
kat. B minimum 3 lata
4. Najemca ma możliwość wyjazdu za granicę Polski po uprzednim uzgodnieniu takiego wyjazdu i
otrzymaniu pisemnej zgody.
5. Najemca otrzymuje samochód czysty, zatankowany, w dobrym stanie technicznym,
umożliwiającym jego prawidłową i bezpieczną eksploatację oraz bez uszkodzeń i zobowiązuje się do
zwrotu pojazdu w takim samym stanie.
6. Najemca zwróci pojazd nieuszkodzony i z kompletnym wyposażeniem, oraz dokumentami pojazdu
w określonym umową czasie i miejscu.
7. W przypadku zdania samochodu po upływie wyznaczonej godziny Najemca zobowiązuje się do
zapłaty kary umownej w wysokości 50 PLN za każdą rozpoczęta godzinę po upływie terminu.
a. opóźnienie w zwrocie pojazdu do 1 godziny jest bezpłatne.
8. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 4 godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie
skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o kradzieży co
spowoduje całkowitą utratę kaucji.
9. Przed przekazaniem samochodu Najemca jest zobowiązany przejść przeszkolenie w zakresie
obsługi samochodu dostawczego oraz ma możliwość odbycia jazdy próbnej w towarzystwie
Wynajmującego. Procedura wydania i zwrotu samochodu jest zawsze zakończona podpisaniem
protokołu zdawczo-odbiorczego.
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10. Najemca zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad używania pojazdu:
- Nie przewozić ładunków cięższych od dopuszczalnej ładowności widniejącej w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu
- Nie holować innych samochodów lub przyczep
- Zabrania się prowadzenia samochodu przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu, lub
innych środków odurzających
- Nie brać udziału w wyścigach, rajdach, lub w innych zawodach sportowych
- Nie używać pojazdu do nauki jazdy, lub jej doskonalenia
- Nie udostępniać pojazdu innym osobom niż wymienione w umowie najmu
- W przypadku kolizji lub wypadku drogowego nie oddalać się z miejsca zdarzenia przed
dopełnieniem obowiązków ubezpieczeniowych
- Przestrzegać zakazu palenia tytoniu
- Przestrzegać zakazu przewożenia zwierząt bez uprzedniego ustalenia z Wynajmującym
- Stosowania odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną w dowodzie rejestracyjnym
samochodu.
11. Samochód dostawczy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż
przewożenie towarów, nie może być także wykorzystywany do transportu tytoniu, alkoholu, środków
odurzających, ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych.
12. Najemca zobowiązuje się kierować pojazdem osobiście, korzystać z pojazdu zgodnie z jego
przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji, oraz warunkami zawartej umowy, nie
pozostawiać dokumentów w pojeździe, dbać o stan techniczny, dokonywać obsługi codziennej i w
razie potrzeby uzupełniać paliwo, oleje, płyny, żarówki, ciśnienie w oponach, jak również dokonywać
napraw uszkodzonych kół na koszt leżący po stronie bezpośredniego użytkownika pojazdu.
13. Zapłata następuje gotówką lub przelewem z góry w całości, za deklarowany okres najmu zawarty
w umowie plus kaucja w wysokości 1000 PLN. Zwrot kaucji następuje w terminie do 7 dni od dnia
zwrotu samochodu, jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich
zobowiązań wynikających z Umowy najmu. (Za zgodą Wynajmującego może to się odbyć w dniu
zwrotu samochodu pod warunkiem, że kaucja została wpłacona w gotówce) W przypadku powstania
szkody na pojeździe, kaucja zostanie zatrzymana do czasu wyceny szkody.
14. Samochód jest objęty polisą OC, AC, Assistance. Udział własny w każdej szkodzie komunikacyjnej
powstałej z winy Najemcy wynosi 2000 PLN. W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty
odszkodowania za szkodę powstałą na pojeździe i ta odmowa wynikać będzie z przyczyn leżących po
stronie Wynajmującego, Wynajmujący za wszelkie zaistniałe szkody odpowiada do pełnej ich
wartości. W przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu, bądź kradzieży z winy Najemcy kaucja
całkowicie przepada na rzecz Wynajmującego.
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15. Umowa zostaje zawarta na czas określony każdorazowo w niej wskazany, jako termin wydania i
planowanego zwrotu pojazdu, który może zostać przedłużony jedynie za uprzednią zgodą
Wynajmującego, o ile Najemca zgłosi wniosek o przedłużenie umowy, najpóźniej w przedostatnim
dniu jej trwania.
16. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierowcę pojazdu, przepisów o ruchu
drogowym, płatnym postoju, itp., oraz za nałożone w tym zakresie kary pieniężne.
17. Ceny za kary umowne:
- Udział własny w szkodzie z autocasco - 2000 PLN
- Pranie tapicerki - 250 PLN
- Palenie tytoniu - 250 PLN
- Przewożenie zwierząt - 300 PLN
- Brakujące paliwo – aktualna cena ilości brakującego paliwa + opłata serwisowa 40 PLN
- Opłata dodatkowa za udostępnienie danych organom ścigania - 150 PLN
- Zgubienie kluczyków - 1700 PLN
- Zgubienie Dowodu Rejestracyjnego - 1500 PLN
- Zgubienie jednej lub dwóch tablic rejestracyjnych - 1500 PLN (1 szt.)
-Wyjazd zagraniczny bez zgody Wynajmującego - 700 PLN
-Zgubienie pasów zabezpieczających – 100 PLN (1 szt.)

* Wszystkie podane ceny są kwotami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią OWNSD i akceptuję wszystkie zawarte warunki.

…………………………………………….
Podpis Najemcy
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