REGULAMIN WYPOŻYCZALNI FATCAR
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Celem Regulaminu Wypożyczalni FATCAR (dalej zwanego w skrócie „Regulaminem”) jest określenie szczegółowych
warunków umowy najmu pojazdu (dalej zwanego również „Przedmiotem Najmu”), zawieranej między Lead
Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, NIP 9950226290, REGON 302522905,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000474759, prowadzącą Wypożyczalnię FATCAR (dalej zwanej „Wynajmującym”) a Najemcą.

2.

Kontakt z Wynajmującym jest możliwy pod numerem telefonu +48 881 400 280 lub +48 790 302 306 lub za
pośrednictwem wiadomości email (fatcar.poznan@gmail.com). Wszelkich zgłoszeń i powiadomień, o których mowa w
niniejszym Regulaminie należy dokonywać na wyżej wskazane dane kontaktowe.

3.

Biuro Wynajmującego jest czynne w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:00.
Przyjmowanie zgłoszeń o awariach oraz podejmowanie przez Wynajmującego działań w celu ich usunięcia następuje
wyłącznie w godzinach pracy Biura. Obsługa Najemcy na jego prośbę poza wskazanymi godzinami jest płatna w
wysokości 49,20 zł brutto za każdą godzinę obsługi Najemcy przez Wynajmującego poza godzinami pracy Biura.

4.

Wynajmujący podejmie reakcję na zgłoszoną usterkę w ciągu 24 h od otrzymania zgłoszenia. W przypadku awarii
zgłoszonych po godz. 12:00 dnia poprzedzającego dzień niebędący dniem roboczym, Wynajmujący podejmie reakcję
do godz. 12:00 następnego dnia roboczego. Termin usunięcia usterek jest uzależniony od dostępnych terminów w
warsztacie samochodowym.

5.

Każdy pojazd z floty Wynajmującego wyposażony jest w GPS umożliwiający monitorowanie przez Wynajmującego
aktualnego stanu paliwa, szacowanego zasięgu, stanu akumulatora, aktualnego przebiegu, pozycji oraz statusu
Przedmiotu Najmu („jedzie” lub „parkuje”).

6.

Kierowcą Przedmiotu Najmu może być tylko Najemca lub osoby wskazane przez niego jako kierowcy w pisemnym
oświadczeniu (załącznik nr 4 do umowy najmu, zwany dalej „Oświadczeniem o kierowcach”). Najemca ponosi
odpowiedzialność za działanie innych kierowców tak samo jak za swoje. Najemca oraz kierowcy muszą mieć
ukończone 21 lat oraz posiadać ważne prawo jazdy co najmniej od roku. W przypadku utraty tego dokumentu,
Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zaistniałej sytuacji oraz powstrzymać się od
korzystania lub zapobiec korzystaniu z Przedmiotu Najmu bez wymaganych uprawnień.

7.

Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu zawartych z Wynajmującym, chyba że umowa lub Regulamin
stanowią inaczej.

8.

Cennik Najmu pojazdów znajduje się na stronie internetowej Wynajmującego pod adresem fatcar.pl/cennik. Strony
mogą ustalić w umowie najmu inne stawki, niż wynikające z Cennika Najmu.
§ 2 Prawa i obowiązki Najemcy

1.

Najemcy zabrania się w szczególności:
a)

holowania innych pojazdów za pośrednictwem Przedmiotu Najmu;

b)

przekraczania dopuszczalnej ładowności Przedmiotu Najmu, którą oblicza się odejmując maksymalną masę
całkowitą pojazdu (kod F1 z dowodu rejestracyjnego) od masy własnej (kod G z dowodu rejestracyjnego);

c)

palenia tytoniu w Przedmiocie Najmu;

d)

przewożenia zwierząt Przedmiotem Najmu;

e)

oddawania Przedmiotu Najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania osobom innym, niż wskazane w
Oświadczeniu o kierowcach, bez pisemnej zgody Wynajmującego;

f)

oddawania jakiegokolwiek elementu wyposażenia Przedmiotu Najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania;

g)

oznakowywania w jakikolwiek sposób Przedmiotu Najmu, w tym logo działalności gospodarczej Najemcy;

h)

pozostawiania w Przedmiocie Najmu przekazanych przez Wynajmującego kluczyków i dokumentów, w
szczególności dowodu rejestracyjnego i polisy OC;
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i)

dokonywania w Przedmiocie Najmu napraw i zmian bez pisemnej zgody Wynajmującego, z wyjątkiem tych
związanych z bieżącą eksploatacją, o których mowa w ust. 2 pkt c poniżej;

j)

czyszczenia Przedmiotu Najmu w automatycznych myjniach szczotkowych;

k)

wyjazdu przy użyciu Przedmiotu Najmu do następujących krajów: Białoruś, Rosja, Ukraina, Chorwacja,
Mołdawia, Macedonia, Bułgaria, Rumunia, Albania, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Turcja
oraz do wszystkich krajów niebędących członkami Unii Europejskiej.

2.

Najemca zobowiązuje się do:
a)

używania Przedmiotu Najmu z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi
przepisami prawa, dbałości o stan techniczny Przedmiotu Najmu oraz zachowania czystości wnętrza jaki i
powierzchni Przedmiotu Najmu;

b)

prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Najmu i umieszczonych w nim urządzeń, tj. zgodnie z ich przeznaczeniem,
właściwościami, instrukcjami producenta oraz z książką gwarancyjną Przedmiotu Najmu;

c)

ponoszenia kosztów związanych z bieżącą eksploatacją Przedmiotu Najmu, co obejmuje uzupełnianie paliwa,
płynów eksploatacyjnych (w tym AdBlue), zwiększanie ciśnienia w oponach, wymianę żarówek, piór wycieraczek,
dywaników, jak również naprawę lub wymianę uszkodzonych kół lub wycieraczek;

d)

zabezpieczenia Przedmiotu Najmu podczas parkowania zarówno w dzień, jak i w nocy, w szczególności poprzez
parkowanie na parkingach strzeżonych lub monitorowanych lub miejscach uniemożliwiających kradzież lub
zniszczenie Przedmiotu Najmu, zastosowanie wszelkich dostępnych środków zabezpieczenia przed kradzieżą, w
jakie jest wyposażony Przedmiot Najmu, zwłaszcza poprzez każdorazowe zamykanie pojazdu i włączanie
wszystkich

urządzeń

antykradzieżowych.

Zakazuje

się

pozostawiania

laptopów/urządzeń

multimedialnych/telefonu radia (panelu) i innych wartościowych przedmiotów w Przedmiocie Najmu, w tym
zwłaszcza na widoku. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy Najemcy pozostawione w Przedmiocie Najmu. W
przypadku wybicia szyby przez osoby trzecie na skutek pozostawienia przez Najemcę rzeczy wartościowych,
Wynajmujący ma prawo obciążenia Najemcy kosztami naprawy uszkodzonego pojazdu;
e)

uiszczania należnych opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania. W przypadku nieuiszczenia przez
Najemcę należnej opłaty parkingowej, Wynajmujący obciąży go kosztami w/w opłat, w tym opłatami dodatkowymi
(koszty wezwań) w przypadku otrzymania wezwania do ich zapłaty od właściwego organu;

f)

regulowania mandatów lub kosztów postępowania przed sądami lub organami administracji państwowej lub
samorządowej, nałożonych na Najemcę w następstwie naruszenia prawa regulującego zasady ruchu drogowego,
posiadanie lub eksploatację Przedmiotu Najmu, bez względu na kraj, w którym toczyło się postępowanie lub
orzeczono karę;

g)

dbałości o utrzymanie w należytym stanie wszelkich dokumentów związanych z Przedmiotem Najmu, w
szczególności o czytelność dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia komunikacyjnego. W
przypadku utraty tych dokumentów lub kluczyka, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić
Wynajmującego i wstrzymać użytkowanie Przedmiotu Najmu do czasu uzyskania prawnej i faktycznej możliwości
prowadzenia Przedmiotu Najmu;

h)

posiadania przy sobie ważnego prawa jazdy;

i)

w przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia Przedmiotu Najmu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego,
do natychmiastowego wezwania Policji i w niezbędnym zakresie innych służb. Ponadto Najemca ma obowiązek
zapisać dane wszystkich uczestnikach zdarzenia, numery polis ubezpieczeniowych oraz nazwy podmiotów, które
je wydały, zanotować numer i adres Policji właściwej dla miejsca zdarzenia i nazwisko funkcjonariusza będącego
na miejscu zdarzenia oraz zabezpieczenia Przedmiotu Najmu przed utratą lub uszkodzeniem;

j)

niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o kradzieży, uszkodzeniu, awarii lub włamaniu do Przedmiotu
Najmu;

k)

zwrotu Przedmiotu Najmu z taką samą ilością paliwa, jaką zatankowany był w momencie wydania go Najemcy. W
przypadku stwierdzenia braków paliwa, Najemca zostanie obciążony kosztami uzupełnienia paliwa oraz karą
umowną w wysokości określonej w Regulaminie;
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l)

zwrotu Przedmiotu Najmu w takim stanie czystości, w jakim był on w dniu odbioru. W przypadku zwrotu
Przedmiotu Najmu nieposprzątanego lub z brudną karoserią, Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia kary
umownej, w wysokości określonej w Regulaminie;

m)

sprawdzania poziomu środka lubryfikacji instalacji gazowej firmy Prins oraz ponoszenie kosztów związanych z
uzupełnieniem środka lubryfikacji oryginalnego marki Prins (dotyczy pojazdów wyposażonych w instalację
gazową marki Prins oraz wynajmu powyżej 25 dni). W przypadku zwrotu pojazdu bez uzupełnionego do pełna
środa lubryfikacyjnego marki Prins, Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości określonej w
Regulaminie. Poziom środka lubryfikacyjnego będzie sprawdzany przez Strony przy przekazaniu i zwrocie
Przedmiotu Najmu i odnotowywany w protokole. Uzupełnienie nieoryginalnym środkiem powoduje utracenie
gwarancji instalacji gazowej, za co finansowo w pełni odpowiada Najemca;

n)

sprawdzania poziomu AdBlue oraz ponoszenie kosztów związanych z uzupełnieniem środka (dotyczy pojazdów
wyposażonych w wymieniony środek). W przypadku zwrotu pojazdu bez uzupełnionego do pełna AdBlue,
Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości określonej w Regulaminie. Poziom AdBlue będzie
sprawdzany przez Strony przy przekazaniu i zwrocie Przedmiotu Najmu i odnotowywany w protokole.
Uzupełnienie nieoryginalnym środkiem powoduje utracenie gwarancji, za co finansowo w pełni odpowiada
Najemca;

o)

monitorowania wszelkich nieprawidłowości związanych z technicznym działaniem pojazdu, w tym zwłaszcza
obniżenia skuteczności hamulców lub emitowania przez pojazd dźwięku tarcia metalu o metal, co może
świadczyć o zużyciu klocków hamulcowych, i niezwłocznego zgłaszania ich Wynajmującemu. Po otrzymaniu
zgłoszenia od Najemcy, Wynajmujący dokona wymiany klocków hamulcowych w Przedmiocie Najmu. W
przypadku zwrócenia Wynajmującemu pojazdu ze zużytymi klockami hamulcowymi oraz uszkodzonymi tarczami
hamulcowymi, Najemca zostanie obciążony kosztem wymiany uszkodzonych tarcz hamulcowych;

p)

zapoznania się z terminem ważności polisy ubezpieczeniowej dołączonej do dowodu rejestracyjnego pojazdu i
odpowiednio wcześniej, tj. nie krócej niż 7 dni przed jej wygaśnięciem, zwrócenia się do Wynajmującego o jej
aktualizację;

q)

zapoznanie się z terminem badania technicznego, wpisanym do dowodu rejestracyjnego Przedmiotu Najmu i
odpowiednio wcześniej, tj. nie krócej niż 7 dni przed zbliżającym się terminem badania technicznego, zwrócenia
się do Wynajmującego o przedstawienie Przedmiotu Najmu uprawnionemu diagnoście.
§ 3 Opłaty za najem. Kaucja.

1.

Opłata za najem (czynsz) pobierana jest z góry według stawki określonej w Cenniku Najmu obowiązującym w dniu
zawarcia umowy, chyba że umowa najmu stanowi inaczej.

2.

Przedmiot Najmu posiada dzienny lub miesięczny limit kilometrów. Wysokość limitu określa umowa najmu. W razie
jego przekroczenia, ustalony w umowie czynsz najmu zostanie powiększony o kwotę 0,25 zł brutto za każdy
przejechany kilometr ponad określony limit.

3.

W przypadku zwrotu Przedmiotu Najmu przed końcem trwania umowy najmu lub późniejszego odebrania Przedmiotu
Najmu, opłata (czynsz) za najem pojazdu musi zostać zapłacona w całości za cały okres najmu określony w umowie
najmu. Wynajmujący nie zwraca opłat za niewykorzystany okres. Zapisy § 3 ust. 2 nie znajdują zastosowania do
Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego.

4.

Wydanie pojazdu Najemcy uzależnione jest od uprzedniego uregulowania kaucji w wysokości 1.000 zł.
Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do zaliczenia otrzymanej kaucji na poczet zaległego czynszu najmu, kar
umownych, odszkodowania i innych przysługujących mu należności, w tym także tych o charakterze akcesoryjnym,
które powstały na gruncie realizacji umowy najmu. Wynajmujący zwróci Najemcy kwotę kaucji, która pozostała po
zaspokojeniu roszczeń Wynajmującego, w terminie 7 dni roboczych od dnia wygaśnięcia lub wypowiedzenia lub
rozwiązania umowy najmu, nie wcześniej jednak, niż przed zwróceniem Przedmiotu Najmu po zakończeniu trwania
umowy.
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5.

W przypadku opóźnienia Najemcy w terminowym uregulowaniu czynszu, Wynajmującemu przysługuje uprawnienie
do naliczania odsetek w wysokości dwukrotności ustawowych odsetek za opóźnienie.

6.

W przypadku opóźnienia w terminowym regulowaniu czynszu najmu lub wymagalnych kar umownych lub innych
przysługujących Wynajmującemu należności, w tym także tych o charakterze akcesoryjnym, które powstały na
gruncie realizacji umowy najmu, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 100 zł za każde
wezwanie do zapłaty nadane przez Wynajmującego pocztą tradycyjną lub mailową nie częściej niż co 7 dni. Jeżeli co
najmniej dwa wezwania Wynajmującego do zapłaty nie odniosły skutku w postaci zaspokojenia roszczenia,
Wynajmujący może zlecić dochodzenie należności podmiotowi trzeciemu, który w zakresie swej działalności
zawodowej trudni się dochodzeniem wierzytelności. W takim przypadku Najemca zobowiązuje się zwrócić
Wynajmującemu całość poniesionych przez niego z tego tytułu udokumentowanych kosztów windykacji. Zapisy § 3
ust. 6 nie znajdują zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego.

7.

Najemca, po wcześniejszym zgłoszeniu Wynajmującemu, ma prawo najmu za dodatkową opłatą następujących
akcesoriów:

8.

a)

fotelika dla dziecka bądź nakładki – 12,30 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę najmu;

b)

nawigacji – 12,30 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę najmu;

c)

kamery samochodowej - 24,60 zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc najmu;

Zapłata czynszu, kaucji, kar umownych, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz innych opłat wskazanych w
umowie najmu oraz Regulaminie następuje w formie przelewu na rachunek bankowy Wynajmującego o numerze: 14
1090 1854 0000 0001 3287 6983 lub gotówką w biurze Wynajmującego.
§ 4 Przekazanie oraz zwrot Przedmiotu Najmu

1.

Odbiór i zwrot Przedmiotu Najmu nastąpi w Poznaniu z parkingu przy ul. Abrahama Romana 18 lub z parkingu przy
ul. Wieżowej 5. Najemca ma prawo, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym, wskazać inne miejsce
odebrania lub zwrotu Przedmiotu Najmu. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkowe
wynagrodzenie w wysokości 30 zł brutto za odbiór i 30 zł brutto za zwrot Przedmiotu Najmu na terenie Poznania, zaś
poza terenem Poznania - 6,15 zł brutto za każdy kilometr odległości między bliżej położonym parkingiem, a miejscem
wskazanym przez Najemcę.

2.

Najemca otrzymuje sprawnie technicznie pojazd bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń, z uzupełnionymi do pełna
płynami eksploatacyjnymi. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i
zauważonych uszkodzeń oraz poziomu płynów eksploatacyjnych zawiera protokół przekazania pojazdu, stanowiący
integralną część umowy najmu (załącznik nr 5).

3.

Przedmiot Najmu jest przekazywany ze stanem paliwa określonym w protokole przekazania. Ewentualne wątpliwości
co do staniu paliwa Najemca powinien zgłosić do 5 km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie
będą uwzględniane. Przy zwrocie Najemca powinien zatankować samochód do stanu z momentu wydania, w
przeciwnym razie Najemca zostanie obciążony kosztami brakującego paliwa oraz karą umowną w wysokości
określonej w Regulaminie.

4.

Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd do godziny i w dniu określonym w umowie, po uprzednim telefonicznym
potwierdzeniu lub uzgodnieniu miejsca zwrotu, minimum 2 godziny przed planowaną godziną zwrotu, w stanie
niepogorszonym, wraz z dokumentami oraz wyposażeniem z nim wydanym, a także stanem czystości oraz płynów
eksploatacyjnych określonym § 2 ust. 2 lit. l - n Regulaminu.

5.

Zwrot Przedmiotu Najmu następuje na podstawie protokołu zwrotu pojazdu, stanowiącego integralną część umowy
najmu (załącznik nr 5). W przypadku gdy stan zwracanego pojazdu nie będzie odpowiadał normalnej eksploatacji,
Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną przewidzianą niniejszym Regulaminem lub odszkodowanie będące
równowartością poniesionej przez Wynajmującego szkody.

6.

Jeżeli po podpisaniu przez strony protokołu zwrotu Przedmiotu Najmu zostaną wykryte uszkodzenia spowodowane
przez Najemcę, a nie uwzględnione w protokole zwrotu z powodu zatajenia przez Najemcę uszkodzeń lub
niemożliwości ich wykrycia przez Wynajmującego z powodu zwrotu zabrudzonego Przedmiotu Najmu (co zostanie
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odnotowane w protokole zwrotu), Wynajmujący będzie uprawniony do nałożenia na Najemcę kary umownej zgodnie
z niniejszym Regulaminem.
7.

Zamiar przedłużenia okresu najmu musi być zgłoszony najpóźniej 48 godzin przed upływem terminu zwrotu
Przedmiotu Najmu. Warunkiem przedłużenia jest dokonanie zapłaty z góry czynszu za dodatkowy okres najmu.
Przedłużenie okresu najmu następuje wyłącznie poprzez zawarcie z Wynajmującym w formie pisemnej nowej umowy
najmu lub aneksu do umowy najmu.

8.

W przypadku niezwrócenia Przedmiotu Najmu w określonym w umowie terminie, Najemca zobowiązany będzie do
zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości 300 % dobowej stawki najmu za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia, przy czym maksymalna łączna wysokość kary umownej z tego tytułu wynosi 100.000 zł. Zapis zdania
poprzedniego nie znajduje zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu
cywilnego.

9.

W przypadku niezwrócenia Przedmiotu Najmu w określonym w umowie terminie Wynajmujący jest upoważniony do
odbioru pojazdu od Najemcy oraz dodatkowo do obciążenia Najemcy kosztami odbioru Przedmiotu Najmu.
Wynajmujący może odebrać pojazd z terenu Najemcy w asyście policji.

10. Niezwrócenie przez Najemcę Przedmiotu Najmu w określonym w umowie terminie może skutkować, stosownie do
okoliczności, zawiadomieniem przez Wynajmującego organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia
przestępstwa przywłaszczenia.
§ 5 Wypowiedzenie umowy
1.

Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym (w formie pisemnej,
wiadomości email, wiadomości sms), jeżeli Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego:
a.

pomimo otrzymania wezwania do zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków w terminie nie krótszym
niż 2 dni, w dalszym ciągu narusza treść umowy lub zapisy Regulaminu, używa Przedmiot Najmu
niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje go do tego stopnia, że zostaje on narażony na
uszkodzenie lub utratę;

b.

uszkodził Przedmiot Najmu z własnej winy, udostępnił Przedmiot Najmu osobie niewymienionej w umowie
najmu lub Oświadczeniu o kierowcach, został tymczasowo aresztowany lub w czasie obowiązywania
umowy najmu popełnił przestępstwo lub wykroczenie z użyciem Przedmiotu Najmu;

2.

W przypadku braku terminowego uiszczenia opłaty za najem (czynszu) za co najmniej jeden okres płatności, kaucji
lub jakichkolwiek innych należności wynikających z umowy najmu lub Regulaminu przez Najemcę będącego
konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, Wynajmujący może, po bezskutecznym wezwaniu do spłaty
zadłużenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym (w formie
pisemnej, wiadomości email, wiadomości sms).

3.

W stosunku do Najemcy niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, Wynajmującemu
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w formie i z przyczyn określonych w pkt 1 i
2 powyżej, bez konieczności kierowania uprzednich wezwań.

4.

W przypadku wypowiedzenia przez Wynajmującego umowy ze skutkiem natychmiastowym, Najemca jest
zobowiązany niezwłocznie zwrócić Przedmiot Najmu, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dania otrzymania
oświadczenia o wypowiedzeniu.

5.

W przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Wynajmującego z przyczyn zależnych od
Najemcy, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyższej, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości
1.000 zł. Zapis zdania poprzedniego nie znajduje zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu
art. 221kodeksu cywilnego.

6.

Kary umowne przewidziane umową lub niniejszym Regulaminem kumulują się. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem
natychmiastowym lub odstąpienie od umowy nie pozbawia stron uprawnienia do dochodzenia kar umownych
zastrzeżonych umową lub niniejszym Regulaminem na wypadek nienależytego wykonywania swoich zobowiązań.
§ 6 Ubezpieczenia pojazdu.
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1.

Przedmiot Najmu posiada ubezpieczenie OC, AC, NNW i assistance. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z
postanowieniami ww. polis.

2.

W przypadku, gdy zdarzenie nie jest objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej assistance Wynajmującego, tj.
"Odpowiedzialność assistance - pomoc na drodze" (załącznik nr 3 do Umowy), Najemca jest zobowiązany do
pokrycia kosztów udzielonej pomocy na drodze we własnym zakresie
§ 7 Szkody w Przedmiocie Najmu

1.

Naprawienie szkód powstałych w Przedmiocie Najmu następuje poprzez zapłatę kar umownych przewidzianych w
niniejszym Regulaminie lub na podstawie przepisów kodeksu cywilnego -– według wyboru Wynajmującego. Kary
umowne nie mają zastosowania w przypadku szkód zlikwidowanych z OC ich sprawcy.

2.

Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego nie zostanie obciążony karami umownymi,
o których mowa w Regulaminie, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że do zdarzenia zagrożonego karą umowną
doszło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności (np. pisemne oświadczenie sprawcy zdarzenia, notatka
służbowa Policji z miejsca zdarzenia, dokumentacja postępowania karnego przygotowawczego), chyba że z przyczyn
zależnych od Najemcy zdarzenia te nie zostaną objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela.

3.

Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody zaistniałe w Przedmiocie Najmu w przypadku:
a)

uszkodzenia Przedmiotu Najmu podczas prowadzenia w stanie p
 o użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości
albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz bez ważnego prawa jazdy;

b)

uszkodzenia Przedmiotu Najmu z winy Najemcy. Najemcą niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221
kodeksu cywilnego ponosi odpowiedzialność również wtedy, gdy nie można ustalić tożsamości osoby, z winy
której powstała szkoda;

c)

uszkodzenia Przedmiotu Najmu w związku z dopuszczeniem się naruszenia przepisów prawa ruchu drogowego;

d)

szkody spowodowanej przez Najemcę, w sytuacji oddalenia się z miejsca wypadku;

e)

szkody powstałej, gdy osobą kierującą Przedmiotem Najmu nie była osoba wymieniona w umowie najmu lub
Oświadczeniu o kierowcach;

f)

uszkodzeń powstałych wewnątrz przestrzeni ładunkowej na skutek niewłaściwego zabezpieczenia przewożonego
ładunku;

g)

uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji pojazdu;

h)

odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z powodu braku złożenia przez Najemcę lub kierującego
pojazdem prawa jazdy lub pisemnego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania
szkody lub innych dokumentów wymaganych przez ubezpieczyciela, pomimo wezwania Najemcy do ich
dostarczenia;

4.

Najemca ponosi odpowiedzialność w przypadku kradzieży Przedmiotu Najmu, która nastąpiła na skutek niedbalstwa,
polegającego na niezastosowaniu wszelkich dostępnych środków zabezpieczenia przed kradzieżą, w jakie jest
wyposażony Przedmiot Najmu, nieprawidłowym zabezpieczeniu kluczyków do Przedmiotu Najmu przed dostępem
osób nieuprawnionych oraz w sytuacji, gdy dowód rejestracyjny Przedmiotu Najmu nie był zabezpieczony poza
pojazdem przed dostępem osób nieuprawnionych. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania
Wynajmującego o utracie kluczyków do Przedmiotu Najmu, dowodu rejestracyjnego lub kradzieży Przedmiotu Najmu.

5.

Najemca ponosi odpowiedzialność za brak części lub wyposażenia Przedmiotu Najmu, w tym również wynikłą z jego
winy szkodę na skutek niewłaściwego zabezpieczenia Przedmiotu Najmu. W przypadku utraty dokumentów lub
kluczyków do Przedmiotu Najmu, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w
Regulaminie.

6.

W przypadku uszkodzenia Przedmiotu Najmu w wyniku zdarzenia komunikacyjnego lub w jakikolwiek inny sposób,
zniszczenia lub utraty Przedmiotu Najmu z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność, Najemca zostanie
obciążony opłatą za przestój Przedmiotu Najmu w związku z koniecznością wykonania kosztorysu naprawy,
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naprawienia powstałej szkody lub uzupełnienia floty Wynajmującego o pojazd sprawny w miejsce zniszczonego lub
utraconego, nie dłużej jednak niż za okres 4 miesięcy od dnia zwrócenia Przedmiotu Najmu Wynajmującemu lub
poinformowania o jego utracie, w wysokości dobowej stawki najmu za każdy dzień przestoju. Opłata za przestój ma
na celu pokrycie szkody z tytułu utraty zarobku w wyniku przestoju oraz utraty wartości przez Przedmiot Najmu.
7.

Jeżeli

kara

umowna

nie

pokrywa

poniesionej

szkody,

Wynajmujący

może

dochodzić

odszkodowania

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
8.

Jeżeli Najemca nie zgadza się z wysokością kary umownej, którą został obciążony, podstawą do jej miarkowania
może być wykonany na zlecenie Najemcy kosztorys naprawy szkody w autoryzowanym serwisie obsługi,
§ 8 Przeglądy, naprawy i części

1.

Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu Przedmiotu Najmu w celu wykonania
przeglądu okresowego, serwisów oraz wymaganych napraw w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W
razie nieudostępnienia Przedmiotu Najmu do wykonania przeglądu okresowego, Najemca zostanie obciążony
pełnymi kosztami tego przeglądu oraz będzie zobowiązany do naprawienia Wynajmującemu szkody (w tym
utraconych korzyści), jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy.

2.

Koszty doprowadzenia Przedmiotu Najmu na miejsce przeglądu okresowego lub serwisu ponosi Najemca.

3.

Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów Przedmiotu Najmu.

4.

W przypadku konieczności wymiany oświetlenia, ogumienia, wycieraczek lub dywaników, Najemca zobowiązany jest
poinformować Wynajmującego o zaistniałej sytuacji. Najemca zobowiązuje się wymienić na własny koszt oświetlenie,
ogumienie, wycieraczki lub dywaniki w Przedmiocie Najmu korzystając z takiej samej jakości produktów.
Wynajmujący udzieli Najemcy informacji o dostępnych na rynku produktach tej samej jakości oraz podmiotach, w
których możliwe jest dokonanie ich wymiany lub zakupu.

5.

Jeżeli Przedmiot Najmu zostanie wyłączony z ruchu na skutek awarii powstałej z przyczyn, za które Najemca nie
ponosi odpowiedzialności, Najemcy przysługuje prawo zastąpienia Przedmiotu Najmu pojazdem z floty
Wynajmującego o klasie równoległej lub wyższej z zachowaniem dotychczasowej stawki najmu, lub, w przypadku
Najemcy niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, klasy o jedną niższą niż pojazd
dotychczas najmowany, po stawce nie wyższej niż wynikająca z Cennika Najmu za pojazd tej klasy. W przypadku
braku możliwości zastąpienia uszkodzonego Przedmiotu Najmu jednym z ww. pojazdów, każdej ze stron przysługuje
prawo wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym. Wynajmujący zwróci Najemcy wszystkie opłaty
za niewykorzystany okres najmu.

6.

Uprawnienia, o których mowa w ust. 5 nie przysługują Najemcy w przypadku, gdy:
a)

czas naprawy jest krótszy niż dwie doby;

b)

wyłączenie z ruchu jest skutkiem awarii oświetlenia (żarówek) lub ogumienia;

c)

doszło do awarii instalacji gazowej Przedmiotu Najmu, a pojazd może być w dalszym ciągu eksploatowany

na benzynie.
7.

Zapis ust. 6 pkt a nie ma zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu
cywilnego.

8.

W przypadku, gdy awaria powstała z przyczyn za które Najemca ponosi odpowiedzialność, w szczególności
będących następstwem niedopełnienia przez niego obowiązków wynikających z umowy lub Regulaminu, Najemca
ponosi koszty związane z naprawą Przedmiotu Najmu.

9.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dodatkowego odszkodowania za poniesioną szkodę w przypadku
spowodowania zdarzenia drogowego przez Najemcę znajdującego się po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości
albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
§ 9 Zawarcie umowy przez konsumenta za pośrednictwem strony internetowej
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1.

Zawarcie Umowy może nastąpić na podstawie złożonej przez Najemcę oferty za pośrednictwem formularza
internetowego, dostępnego na stronie internetowej fatcar.pl Oferta musi zostać potwierdzona oświadczeniem
Wynajmującego o akceptacji złożonej w ten sposób oferty.

2.

Wypełnienie przez Najemcę internetowego formularza rezerwacji poczytuje się jedynie za skierowanie przez niego
zapytania o dostępność pojazdu w określonym terminie i miejscu. Potwierdzenie dostępności pojazdu przez
Wynajmującego następuje w dni robocze, w ciągu 24 godzin od otrzymania od Najemcy zapytania za pośrednictwem
formularza internetowego, na wskazany przez Najemcę adres email. W przypadku wypełnienia formularza rezerwacji
po godz. 12:00 dnia poprzedzającego dzień niebędący dniem roboczym, Wynajmujący potwierdzi dostępność
pojazdu do godz. 12:00 następnego dnia roboczego.

3.

Dokonanie przez Najemcę opłaty rezerwacyjnej w kwocie 100 zł na rachunek bankowy Wynajmującego traktuje się
jako ostateczne złożenie oferty najmu pojazdu, na warunkach wskazanych w formularzu rezerwacji. Wynajmujący
złoży oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji oferty w dniu roboczym, w ciągu 12 godzin od otrzymania opłaty
rezerwacyjnej, na wskazany przez Najemcę adres email. W przypadku otrzymania opłaty rezerwacyjnej po godz.
12:00 dnia poprzedzającego dzień niebędący dniem roboczym, Wynajmujący złożony oświadczenie o akceptacji lub
braku akceptacji oferty do godz. 12:00 następnego dnia roboczego. Wynajmujący zalicza opłatę rezerwacyjną na
poczet czynszu najmu. W przypadku braku akceptacji oferty Najemcy, Wynajmujący zwróci Najemcy opłatę
rezerwacyjną w ciągu 24 godzin od dnia jej otrzymania.

4.

Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Najemca nie może odstąpić od
umowy najmu pojazdu zawartej na czas określony poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, z zastrzeżeniem
ust. 5-7 poniżej.

5.

W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego Przedmiotu Najmu klasy wybranej przez Najemcę w
terminie wskazanym w zaakceptowanej ofercie, Wynajmujący zapewnia Najemcy pojazd klasy równoległej lub
wyższej, z zastosowaniem stawki czynszu przewidzianej dla pojazdu, na który zostało złożone zamówienie. W
przypadku braku możliwości zapewnienia Najemcy pojazdu klasy równoległej bądź wyższej, każda ze stron, w
terminie do dnia wydania Przedmiotu Najmu, jest uprawniona do odstąpienia od umowy. W takim przypadku
Najemca, jeżeli uiścił opłatę rezerwacyjną, może żądać od Wynajmującego zapłaty jej dwukrotności.

6.

Najemca ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny nie później niż 48 godzin przed ustalonym terminem
odbioru pojazdu. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy nastąpi później niż 48 godzin przed ustalonym terminem
wydania pojazdu, Wynajmujący będzie uprawniony do zatrzymania opłaty rezerwacyjnej tytułem poniesionych przez
Wynajmującego kosztów przygotowania pojazdu. Brak odbioru pojazdu w miejscu i terminie uzgodnionym przez
strony, uznaje się za odstąpienie przez Najemcę od umowy najmu.

7.

Najemca może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie Najemcy o odstąpieniu od
umowy może być dowolnie skonstruowane, jednakże musi jasno wskazywać na wolę odstąpienia od umowy.
Ponadto Najemca może posłużyć się wzorem formularza odstąpienia od umowy znajdującym się na stronie
internetowej Wynajmującego (fatcar.pl) oraz w siedzibie Wynajmującego (ul. Święty Marcin 29/8, 61 – 806 Poznań).

8.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Najemca zobowiązany jest wysłać na adres Lead Investments Sp. z o.o. ul.
Święty Marcin 29/8, 61 – 806 Poznań bądź na adres email fatcar.poznan@gmail.com Wynajmujący niezwłocznie
potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.

9.

W przypadku odstąpienia od umowy Wynajmujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Najemcy o odstąpieniu od umowy, zwróci Najemcy wszystkie otrzymane od niego płatności, z
zastrzeżeniem ust. 6.

10. Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób w jaki Najemca dokonał zapłaty opłaty rezerwacyjnej, chyba że Najemca
wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności. Najemca nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.
§ 10Zawarcie umowy przez przedsiębiorcę za pośrednictwem strony internetowej
Do zawarcia umowy przez przedsiębiorcę za pośrednictwem strony internetowej stosuje się § 9 Regulaminu, z wyłączeniem
ust. 5 zdanie trzecie oraz ust. 6-9.
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§ 11 Wyjazd poza granicę kraju
1. Najemca może korzystać z Przedmiotu Najmu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na wyjazd zagraniczny
konieczna jest odrębna, pisemna zgoda Wynajmującego. Po otrzymaniu zgody od Wynajmującego Najemca
zobowiązany jest uiścić dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie z tytułu wyjechania Przedmiotem Najmu poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 184,50 zł brutto. W wypadku braku tej zgody i awarii pojazdu za
granicą, Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego przetransportowania Przedmiotu Najmu na plac
Wynajmującego na lawecie, na własny koszt.
2. Najemca jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz wymaganiami,
które ma spełnić Przedmiot Najmu w Państwie do którego zamierza wyjechać. W szczególności Wynajmujący nie
odpowiada za opłaty narzucane przez inne Państwo, w tym wizy, strefy ekologiczne, mandaty oraz inne
niewyszczególnione

dodatkowe

opłaty

związane

z poruszaniem się Przedmiotem Najmu poza granicą

Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wniosek o wydanie zgody na wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu Przedmiotu Najmu, ze
wskazaniem nazwy kraju, do którego zamierza wyjechać, Najemca zobowiązany jest złożyć co najmniej 2 dni
robocze przed zamiarem opuszczenia granic Rzeczypospolitej Polskiej. Najemca zobowiązany jest ponieść
dodatkowe koszty w związku wyjazdem poza granice kraju. Koszt wydania zgody Najemca ponosi z góry.
4. W przypadku wyjechania Przedmiotem Najmu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Wynajmującego,
Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia kary umownej określonej w Regulaminie.
5. Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej jest bezwzględnie zakazane do:
Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Turcji,
Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii. Ubezpieczenia podstawowe nie obowiązują w tych krajach. Wszelkie koszty
związane z awarią lub uszkodzeniem samochodu przewiezionego do tych krajów ponosi w całości Najemca. Najemca
poniesie również koszt transportu samochodu do miejscowości, w której został wynajęty w Polsce.

§ 12 Postanowienia końcowe
1.

Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem fatcar.pl/regulamin.pdf i stanowi
integralną część umowy najmu.

2.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych, technicznych jak i
organizacyjnych. Nowy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem fatcar.pl/regulamin.pdf

3.

Wynajmujący ma prawo do przekazania:
a)

danych osobowych lub rejestrowych Najemcy oraz dodatkowych kierowców ubezpieczycielowi likwidującemu
szkodę - w przypadku uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Najmu lub wyrządzenia szkody osobie trzeciej z
użyciem Przedmiotu Najmu;

b)

danych osobowych lub rejestrowych oraz wizerunku Najemcy lub dodatkowych kierowców organom ścigania - w
przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Najemcę na szkodę Wynajmującego;

c)
4.

danych osobowych Najemcy rejestrom dłużników - w przypadku niewywiązania się z warunków umowy najmu.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle wykonania umowy najmu, zapłaty odszkodowania lub
kar umownych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest sąd powszechny właściwy dla
siedziby Wynajmującego. Zapis ten nie znajduje zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu
art. 221kodeksu cywilnego.

5.

Załącznikiem do Regulaminu jest cennik kar umownych i opłat (załącznik nr 1).

6.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2019 r. i obowiązuje do umów zawieranych od tego dnia.
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Załącznik nr 1
Cennik kar umownych oraz opłat do REGULAMINU WYPOŻYCZALNI FATCAR
Wszystkie ceny zostały określone w kwocie brutto.
W sytuacji, gdy w umowie najmu strony ustaliły tygodniową lub miesięczną stawkę najmu, przez dobową stawkę najmu rozumie
się odpowiednio 1/7 tygodniowej stawki najmu lub 1/30 miesięcznej stawki najmu
Lp.
1.
2.
3.

KARA UMOWNA / OPŁATA ZA:
stwierdzenie palenia w Przedmiocie Najmu
stwierdzenie przewożenia zwierząt w Przedmiocie Najmu
opóźnienie w zwrocie Przedmiotu Najmu*
* Zapis ten nie znajduje zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art.
1
22
kodeksu cywilnego.

4.
5.

6.
7.
8.

korzystanie z Przedmiotu Najmu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej bez
zgody Wynajmującego
korzystanie z Przedmiotu Najmu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, Umową
bądź Regulaminem

zwrócenie kluczyka bez pilota centralnego zamka albo zwrócenie pilota centralnego
zamka bez kluczyka w terminie zwrotu Przedmiotu Najmu
niezwrócenie kluczyka i pilota centralnego zamka w terminie zwrotu Przedmiotu
Najmu
niezwrócenie dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej (każda sztuka liczona
osobno), naklejki rejestracyjnej lub polisy ubezpieczeniowej w terminie zwrotu
Przedmiotu Najmu

9.
10.
11.

brak kołpaka nieoryginalnego
brak kołpaka oryginalnego
brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku

12.
13.
14.
15.
16.
17.

nieuzupełnienie brakującego paliwa
nieuzupełnienie brakującego środka lubryfikacyjnego
nieuzupełnienie brakującego AdBlue
zwrot nieposprzątanego Przedmiotu Najmu lub z brudną karoserią
zabrudzenie tapicerki w Przedmiocie Najmu
uszkodzenie tapicerki (dziury, przetarcia, przepalenia, trwałe zabrudzenia
nieusunięte w ramach standardowych procedur czyszczących zastosowanych w
profesjonalnej myjni samochodowej)

18.

udzielenie informacji na wniosek Straży Gminnej, Straży Miejskiej, Policji, Urzędu
Celnego, Inspekcji Transportu Drogowego i innych uprawnionych służb i urzędów
lub administracji o Najemcy lub kierującym Przedmiotem Najmu, który popełnił
wykroczenie bądź inny czyn zabroniony z wykorzystaniem Przedmiotu Najmu
uszkodzenie Pojazdu w trakcie najmu
spowodowanie kolizji drogowej, w wyniku której zostanie obciążona polisa OC
Wynajmującego
badanie butli gazowej w wyniku kolizji
badanie techniczne w wyniku kolizji
w przypadku kolizji drogowej - niedostarczenie w ciągu 24h od wystosowania
żądania wymaganego przez ubezpieczyciela do likwidacji szkody dokumentu tj.
prawa jazdy lub pisemnego oświadczenia
utratę gwarancji na pojazd z winy Najemcy lub użytkownika
demontaż części lub wyposażenia w Przedmiocie Najmu lub dokonanie w nim
przeróbek lub zmian bez zgody Wynajmującego

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.

każde wezwanie do zapłaty zaległego czynszu najmu, wymagalnych kar umownych,
lub innych przysługujących Wynajmującemu należności, w tym także tych o
charakterze akcesoryjnym, które powstały na gruncie realizacji umowy najmu,
nadane pocztą tradycyjną lub na adres e-mail Najemcy

WYSOKOŚĆ KARY/OPŁATY:
500 zł
250 zł
300 % dobowej stawki najmu za każdą
rozpoczętą dobę opóźnienia.
Maksymalna łączna wysokość kary
umownej z tego tytułu wynosi 100.000 zł
1250 zł
2000 zł za każdy osobny przypadek
korzystania z Przedmiotu Najmu w
sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem, Umową, Regulaminem
500 zł
1.000 zł
dobowa stawka czynszu za
niezwrócenie każdego z dokumentów za
każdą rozpoczętą dobę opóźnienia
Maksymalna łączna wysokość kary
umownej z tego tytułu wynosi 100.000 zł
70 zł za każdą brakującą sztukę
150 zł za każdą brakującą sztukę
opłata wg cennika autoryzowanego
serwisu obsługi + 35% brutto
50 zł + koszt uzupełnienia paliwa
185 zł
100 zł
70 zł
250 zł
opłata wg cennika autoryzowanego
serwisu obsługi + 35% brutto za każdy
samochodowy fotel osobowy,
lub za kanapę samochodową
70 zł za udzielenie informacji każdemu z
wymienionych podmiotów
1.250 zł za każdy uszkodzony element
1.250 zł za każdą spowodowaną kolizję
w trakcie trwania najmu
600 zł
200 zł
100 zł za każdy dzień opóźnienia
Maksymalna łączna wysokość kary
umownej z tego tytułu wynosi 10.000 zł
5.000 zł
2.000 zł za każdą zdemontowaną część,
dokonaną przeróbkę lub zmianę, bez
zgody Wynajmującego

100 zł

* zapis ten nie znajduje zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art.
1
22
kodeksu cywilnego.
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27.

przestój Przedmiotu Najmu, wynikający z konieczności naprawy powstałej szkody
lub uzupełnienia floty Wynajmującego o pojazd sprawny w miejsce zniszczonego lub
utraconego

28.

wypowiedzenie przez Wynajmującego umowy ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn zależnych od Najemcy, o których mowa w § 5 ust. 1 lub 2 Regulaminu.

opłata w wysokości dobowej stawki
najmu za każdy dzień przestoju, nie
dłużej jednak, niż przez 4 miesiące od
dnia zwrotu pojazdu
1.000 ZŁ

* zapis zdania poprzedniego nie znajduje zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w
1
rozumieniu art. 22
kodeksu cywilnego.
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