
Załącznik   nr   2.   Ogólne   Warunki   Najmu   
  

1.   Poniższe   Ogólne   Warunki   Najmu   stanowią   integralną   część   Umowy   Najmu   samochodu   i   stają   się   wiążące   

dla   Stron   z   chwilą   podpisania   Umowy   Najmu   pojazdu.   

2.   Kierowcą   pojazdu   może   być   Najemca   lub   osoba   przez   niego   wskazana,   wpisana   do   Umowy   Najmu   jako   

drugi   kierowca.   Kierujący   samochodem   musi   mieć   ukończone   25   lat   oraz   posiadać   prawo   jazdy   kat.   B   

przynajmniej   od   3   lat.   

3.   Wymagane   dokumenty:   

a.   dowód   osobisty   lub   paszport;   

b.   prawo   jazdy   (ważne   od   co   najmniej   od   3   lat   ),   w   przypadku   Najemcy   niebędącego   

obywatelem   UE   międzynarodowe   prawo   jazdy;   

  

4.   Utrata   kaucji   lub   jej   części   jest   uzależniona   od   następujących   sytuacji:   

a.   kradzież   samochodu   przez   Najemcę   -   całkowita   utrata   kaucji,   

b.   zagubienie   kluczyków   lub   złamanie   kluczyka   -   500   zł   netto,   

c.   dostarczenie   kluczyków   zapasowych   700   zł   netto,   

d.   palenie   tytoniu   w   aucie   -   1000   zł   netto,    

e.   drobne   uszkodzenia   nie   przekraczające   2,5%   wartości   netto   pojazdu   -   wartość   likwidacji   tych   uszkodzeń   

według   cen   z   dnia   likwidacji,   

f.   spowodowanie   kolizji   -   całkowita   utrata   kaucji,   

g.   uszkodzenie   samochodu   powodujące,   że   wartość   naprawy   przekracza   2,5%     wartości   netto   pojazdu   -   

całkowita   utrata   kaucji,   

h.   mycie   i   czyszczenie   wnętrza   pojazdu   -   200   zł   netto,   

i.   pranie   tapicerki   -   500   zł   

j.   opróżnienie   toalety   chemicznej   -   200   zł   

k.   pranie   pokrowców   materacy   -   50   zł   /   materac   

l.   brakujące,   zniszczone   lub   podmienione   części   pojazdu   i/lub   wyposażenia   -   dwukrotna   wartość   tych   części   

według   cen   dealera,   a   w   przypadku   wyposażenia   dodatkowego   -   cen   sklepowych   w   dniu   zakupu.   

ł.   uszkodzona   tapicerka   i   wypalone   dziury   po   papierosach   -   wartość   usunięcia   usterki   w   autoryzowanym   

serwisie,   

m.   Należy   pamiętać,   że   ubezpieczenie   AC   nie   pokrywa   uszkodzeń   dotyczących:   kół,   zawieszenia,   szyb,   

instalacji   radiowej,   aktów   wandalizmu   oraz   wyposażenia   dodatkowego.   

n.   Najemca   zobowiązuje   się   do   nieprzekraczania   prędkości   110   km/h   (zaleca   się   prędkość   do   100   km/h)   

oraz   do   zachowania   szczególnej   ostrożności   podczas   jazdy,   zwłaszcza   przy   tunelach,   mostach   itp.,   ze   

względu   na   wysokość   Pojazdu   (około   280cm)   

  

5.   Informacje   dodatkowe   

  



a.   W   samochodzie   obowiązuje   zakaz   przewożenia   i   przetrzymywania   zwierząt   bez   zgody   Wynajmującego.   

b.   Wynajmujący   nie   zwraca   Najemcy   żadnych   kosztów   przerwy   w   podróży   spowodowanej   awarią   pojazdu.   

c.   W   przypadku   awarii   Pojazdu,   całkowicie   uniemożliwiającej   korzystanie   z   niego   zaistniałej   bez   winy   

Najemcy,    czas   najmu   zostaje   skrócony   do   dnia,   w   którym   Najemca   mógł   korzystać   z   Pojazdu.   


