OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU POJAZDU

• § 1. Przedmiot umowy
1. Najemca podpisujac umowe, oswiadcza, ze akceptuje i odpowiada własnym majatkiem w
całosci za wartosc samochodu, o ktorym mowa w niniejszej umowie § 1 ust. 1.
2. Samochod bedzie prowadzony tylko przez osobe wskazana w niniejszej umowie jako
Najemca. Pod zadnym warunkiem Najemca nie moze odstepowac, odsprzedawac oraz
dysponowac samochodem wzgledem podmiotow i osob trzecich. Najemca nie moze
oddawac do bezpłatnego uzywania albo w podnajem.
3. Samochod musi zostac zwrocony Wynajmujacemu przez Najemce w czasie i miejscu
okreslonym w niniejszej umowie w stanie niepogorszonym wedle momentu odebrania
samochodu przed rozpoczeciem najmu, co potwierdzac bedzie „PROTOKÓŁ ZDAWCZOODBIORCZY POJAZDU” podpisany przez obydwie strony umowy, ktory stanowi
integralna czesc niniejszej umowy jako załacznik nr 3.
4. Najemca potwierdza, ze samochod w dniu wydania jest w stanie idealnym i nie posiada
zadnych wad (technicznych i wizualnych). Jesli w dniu wydania samochodu zostana
stwierdzone wady wizualne, to zostana wpisane do PROTOKOŁU ZDAWCZOODBIORCZEGO POJAZDU.
5. Najemca otrzymuje samochod z pełnym zbiornikiem paliwa i z taka sama iloscia paliwa
zobowiazuje sie oddac go Wynajmujacemu. W przypadku zwrotu samochodu z niepełnym
zbiornikiem paliwa Wynajmujacy za kazdy brakujacy 1 litr paliwa obciazy Najemce kwota
10 zł netto + VAT (słownie: dziesiec złotych 00/100).
6. Najemca oswiadcza i zobowiazuje sie do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utrzymania samochodu w stanie odpowiadajacym jego własciwosciom oraz przeznaczeniu i
do dbałosci o jego płyny eksploatacyjne (olej silnikowy, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy);
Utrzymania pojazdu w nalezytym stanie technicznym;
Przestrzegania prawidłowych zasad uzytkowania samochodu, przede wszystkim kontroli
poziomu płynow eksploatacyjnych;
Przestrzegania zasad zawartych w instrukcji obsługi samochodu, a przede wszystkim
rozgrzania i chłodzenia oleju oraz pozostałych elementow eksploatacyjnych (dyferencjały,
skrzynia) przed jak i po kazdorazowej jezdzie;
Nieusuwania i nieniszczenia numerow fabrycznych i tabliczek znamionowych znajdujacych
sie w samochodzie;
Niedokonywania zmian, przerobek, montowania dodatkowych instalacji w samochodzie bez
uzyskania pisemnej zgody Wynajmujacego;
Niezwłocznego powiadomienia Wynajmujacego o kazdym zdarzeniu drogowym (kolizja,
wypadek, kradziez), w ktorym uczestniczył samochod niezaleznie od winy Najemcy;
Zwrotu samochodu zatankowanego oraz umytego, zgodnie ze stanem w momencie wydania
samochodu.
7. Samochod posiada stały monitoring GPS - Wynajmujacy zobowiazuje sie przestrzegac
ostrzezen wynikajacych z powiadomien przez centrum monitoringu firmy i Wynajmujacego
odnosnie eksploatacji samochodu.

• § 2. Cena

1. Najemca zobowiazuje sie do zapłaty całej kwoty ustalonej wczesniej za wynajem najpozniej
w momencie wydania pojazdu.
2. Najemca zobowiazany jest wpłacic 50% zadatku kwoty wynajmu najpozniej do 4 dni od
momentu złozenia rezerwacji. W przypadku rezygnacji z realizacji umowy wpłacony
zadatek nie jest zwrotny.
• § 3. Limit kilometrów
1. Strony ustalaja limit kilometrow zgodny z ponizsza tabelka:
Od (dni) Do (dni) Limit km/doba
1

2

300

3

4

250

5

7

250

8

20

200

21

31

150

32

∞

120

*Najemca ma prawo zwiekszyc łaczny limit kilometrow za dopłata 0,65 zł brutto / km.
Przekroczenie limitu km wskazanego w ust. 2 wiaze sie z dopłata 2,00 NETTO + VAT za kazdy km
powyzej limitu.
• § 4. Odpowiedzialnosc Stron
1.
Zabrania sie pozostawiania samochodu bez nalezytego zabezpieczenia, a w szczegolnosci do
zostawiania w samochodzie dokumentow oraz kluczyka.
2. W przypadku kradziezy samochodu Najemca zobowiazuje sie rowniez do dopełnienia
wszelkich formalnosci (w tym powiadomienia Policji i Wynajmujacego) oraz udzieleniu
Wynajmujacemu i Policji wszelkich niezbednych informacji oraz podjecia wszelkich
czynnosci, celem zabezpieczenia mozliwosci dochodzenia przez Wynajmujacego
ewentualnych roszczen w zwiazku z kradzieza samochodu.
3. W przypadku, gdy samochod zostanie zwrocony bez kluczyka:
- 3000,00 zł za zgubienie kluczyka; niezaleznie od wskazanej kary za zgubienie kluczyka
do samochodu, Najemca poniesie ewentualne koszty dostarczenia Wynajmujacemu
zapasowego kluczyka.
4. Strony ustalaja, iz Najemca ponosi pełna odpowiedzialnosc za szkody wyrzadzone przez
Najemce, a zwiazane z uzytkowaniem samochodu, do wysokosci 20000,00 zł, w tym za
szkode zwiazana z nieprzestrzeganiem zapisow niniejszej umowy, zniszczenia i inne
niezgodnosci w stanie zwracanego samochodu, a takze za inne uchybienia lub naruszenia
spowodowane uzytkowaniem pojazdu przez Najemce w zwiazku z wykonywana umowa.
Ograniczenie kwotowe wskazane w zdaniu pierwszym nie dotyczy kosztow lub kar
pienieznych wskazanych w ust.: 5, 6, 8 i 10.
5. W przypadku stwierdzenia szkody całkowitej spowodowanej z winy Najemcy,

Wynajmujacemu przysługuje prawo do kary umownej w wysokosci 30 000,00 zł
6. Wynajmujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek naruszenie przez Najemce lub
osobe trzecia, ktorej odstapiono pojazd, przepisow prawa o ruchu drogowym i innych
mogacych miec zastosowanie. Najemca zobowiazuje sie do uiszczenia wszelkich kosztow
zwiazanych z nałozonymi karami pienieznymi na kierowce samochodu (pojazd), w czasie w
ktorym z niego korzystał na podstawie niniejszej umowy. Najemca przyjmuje swoja
odpowiedzialnosc z tego tytułu i zobowiazuje sie do nie podnoszenia twierdzen, iz wobec
wystapienia wyjatkowych okolicznosci, w tym w szczegolnosci z racji upływu czasu, nie
jest w stanie precyzyjnie potwierdzic tozsamosci osoby kierujacej w tym czasie pojazdem.
Najemca niezaleznie od powyzszych okolicznosci w kazdym przypadku zobowiazany jest
do zwrocenia nałozonej kary pienieznej na Wynajmujacego, jesli wynikła ona chocby
posrednio z czynnosci przedsiewzietych przez Najemce, w zwiazku z korzystaniem przez
niego z przedmiotu najmu.
7. Najemca zobowiazuje sie pokryc koszty usuniecia szkod i jakichkolwiek innych kar
pienieznych w pełnej wysokosci.
8. W przypadku zaistnienia szkody w samochodzie spowodowanej przez Najemce, badz
wskutek działania osob trzecich, Najemca zobowiazuje sie do pokrycia kosztow ich
usuniecia w kwocie do 20000,00 (z zastrzezeniem ust. 9 i 11) na podstawie przedłozonego
kosztorysu naprawy przez Wynajmujacego.
9. W sytuacji, gdy samochod ulegnie zdarzeniu, ktorego nastepstwem bedzie szkoda
niemozliwa do usuniecia w drodze naprawy (w tym rowniez gdy naprawa okaze sie
nieopłacalna), badz samochod zostanie skradziony lub ubezpieczyciel z jakichkolwiek
przyczyn odmowi wypłaty pełnej kwoty odszkodowania, pokrycie pełnej wysokosci szkody
(wartosc samochodu) lub zapłata roznicy pomiedzy kwota wypłacona przez ubezpieczyciela
Wynajmujacego a powstała szkoda, spoczywac bedzie na Najemcy.
10.Najmujacy oswiadcza, ze nie jest osoba karana ani poszukiwana wedle obowiazujacych
przepisow prawnych i zobowiazuje sie do wykorzystania samochodu wyłacznie w celu
okreslonym w umowie.
11.Najemca ponosi pełna odpowiedzialnosc za szkody wynikłe z nieodpowiedniego
uzytkowania samochodu, w tym rowniez za szkody powstałe na skutek prowadzenia
samochodu pod wpływem alkoholu lub innych srodkow odurzajacych, a takze za
zniszczenia umyslne lub zdewastowania samochodu (w tym w szczegolnosci takie jak
ułamania i urwania czesci samochodu lub wnetrza, rozciecia tapicerki, wypalenie dziur
przez papierosy czy tez zabrudzenie tapicerki) w zwiazku z korzystaniem z samochodu.
Najemca zobowiazuje sie w takim wypadku pokryc wszelkie koszty zwiazane z naprawa i
przywroceniem samochodu do poprzedniego stanu. Najemca zobowiazuje sie do pokrycia
wszelkich strat materialnych zwiazanych z uszkodzeniem samochodu.
12.Zabronione jest palenie tytoniu w samochodzie. W przypadku stwierdzenia, iz w
samochodzie był palony tyton, Najemca zobowiazany jest do zapłaty kary umownej w
wysokosci 5.000,00 zł (słownie: piec tysiecy złotych 00/100).
13.Zabroniony jest przewoz zwierzat w samochodzie bez pisemnej zgody Wynajmujacego. W
przypadku stwierdzenia, iz w samochodzie były przewozone zwierzeta bez pisemnej zgody
Wynajmujacego, Najemca zobowiazany jest do zapłaty kary umownej w wysokosci
5.000,00 zł (słownie: piec tysiecy złotych 00/100) za kazdy przypadek naruszenia zakazu.
14.Najemca zobowiazany jest do zapłaty kary umownej w wysokosci 5.000,00 zł (słownie:
piec tysiecy złotych 00/100) w przypadku gdy naruszy postanowienia § 1 ust. 4 umowy, a
zwłaszcza odda samochod w podnajem (a kazdy przypadek naruszenia zakazu).
15.Podrozowanie samochodem poza granice Polski wymaga kazdorazowo uprzedniej, pisemnej
zgody Wynajmujacego. W przypadku samowolnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej
Polskiej Najemca zobowiazany jest do zapłaty na rzecz Wynajmujacego kary umownej w
wysokosci 10.000,00 zł (słownie: dziesiec tysiecy złotych 00/100).
16.W przypadku opoznienia w zwrocie samochodu Wynajmujacy ma prawo do naliczenia i

dochodzenia od Najemcy zapłaty kary umownej w wysokosci 200,00 zł (słownie: dwiescie
złotych) za kazda godzine opoznienia w zwrocie samochodu.
17.Uzytkowanie pojazdu jest dozwolone wyłacznie na drogach publicznych. Uzycie
samochodu poza drogami publicznymi, a zwłaszcza na torach wyscigowych, szkoleniowych,
itp. jest zakazane i niezgodne z celem najmu i przeznaczeniem samochodu. Podobnie jak
uzycie samochodu w celu udziału w wyscigu bez wzgledu na miejsce jego uzycia. W
przypadku stwierdzenia naruszenia postanowien niniejszego ustepu, Najemca zobowiazany
jest do zapłaty kary umownej w wysokosci 50.000,00 zł (słownie: piecdziesiat tysiecy
złotych 00/100) oraz stosownie do ust. 8, pokrycia naprawy wszelkich szkod –
ubezpieczyciel nie pokrywa w/w szkod.
18.W przypadku uszkodzenia samochodu z winy najemcy badz działania osob trzecich,
wynajmujacy naliczy kare umowna w wysokosci 650 zł (słownie: szescset piecdziesiat) za
kazdy dzien unieruchomienia samochodu zwiazanego z przywroceniem samochodu do stanu
uzytkowania. Kara umowna obejmuje wszystkie uszkodzenia mechaniczne, blacharsko
lakiernicze ktore spowodowały unieruchomienie jak i rowniez czas potrzebny do
przywrocenia samochodu do stanu, ktory najemca zastał w dniu wydania samochodu i
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
19.W przypadku zniszczenia opony w sposob uniemozliwiajacy jej naprawe, Najemca
zobowiazany jest pokryc koszt 2 nowych opon. Wynika to z zalecenia producenta do
stosowania opon tego samego modelu, oraz opon o zblizonym zuzyciu na osi napedowej.
Koszt opon bedzie rozliczony proporcjonalnie do zuzycia opon w momencie wydania
samochodu Najemcy.
20.W przypadku rozwiazania umowy lub jej wygasniecia Wynajmujacy ma prawo do
zablokowania zapłonu samochodu przy uzyciu systemu antykradziezowego, odholowania
samochodu na koszt Najemcy, w tym bez jego wiedzy, usuniecia z samochodu wszelkich
przedmiotow bedacych własnoscia Najemcy, a Najemcy w tym zakresie nie przysługuja
zadne roszczenia wobec Wynajmujacego.
21.W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
Najemce postanowien niniejszej umowy jest wyzsza niz zastrzezone kary umowne,
Wynajmujacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniajacego na
zasadach ogolnych.
• § 5. Odstąpienie od umowy
1.
Najemca moze odstapic od niniejszej umowy nie pozniej niz na 72 godziny przed
planowanym wydaniem samochodu zgodnie z § 1 ust. 2 umowy. W przypadku, rezygnacji
przez Najemce z najmu samochodu na mniej niz 72 godziny przed planowanym wydaniem
samochodu zgodnie z § 1 ust. 2 umowy lub nieodebrania samochodu w ustalonym terminie,
Wynajmujacy ma prawo do zachowania zadatku w pełnej kwocie.
2. Wynajmujacy moze odstapic od niniejszej umowy nie pozniej niz na 2 godziny przed
planowanym wydaniem samochodu zgodnie z § 1 ust. 2 umowy. W takiej sytuacji
Wynajmujacy zwroci Najemcy zadatek. Najemcy nie beda przysługiwały w stosunku do
Wynajmujacego zadne inne roszczenia
3. Odstapienie od umowy powinno nastapic pod rygorem niewaznosci na pismie.
4. Niezaleznie od poprzednich postanowien, Strony moga rozwiazac niniejsza umowe za
pisemnym porozumieniem.
• § 6. Warunki korzystania z rzeczy
1.
Najemca moze parkowac tylko w miejscach wskazanych do tego celu, nie moze łamac
przepisow kodeksu drogowego oraz musi sie stosowac do znakow drogowych, chyba, ze
otrzyma pisemne zezwolenie/akredytacje wraz z wpisanym nr rejestracyjnym samochodu

lub w inny odpowiedni sposob zostanie do tego upowazniony.
2. Wynajmujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za utrudnienia w dojezdzie pojazdu pod
wskazany adres lub w czasie transportu osob, przeprowadzania akcji marketingowych czy
innych niespełnionych ustalen zawartych w umowie, w przypadku zdarzen losowych,
wypadkow drogowych, objazdow, robot drogowych czy innych wydarzen niezaleznych od
Wynajmujacego.
3. Wynajmujacy nie jest zobowiazany do zapewnienia Najemcy samochodu zastepczego w
przypadku powstania jakichkolwiek zdarzen skutkujacych niemozliwoscia uzywania
samochodu przez Najemce.
4. Wynajmujacy dołozy wszelkich staran, aby umowa została zrealizowana na najwyzszym
poziomie.
5. Najmujacy jest zobowiazany zgłaszac telefonicznie kazdy fakt i sytuacje ktora moze
spowodowac nastepstwo uszkodzenia lub unieruchomienia samochodu, w tym w
szczegolnosci kazda ostrzegawcza sygnalizacje komputera pokładowego.
• § 7. Opony
1. Bieznik nowej opony posiada grubosc 7,3mm, w celu zapewnienia bezpieczenstwa opony sa
wymieniane gdy głebokosc bieznika wynosi ~3mm - wartosc ta jest uznawana za zuzycie
całkowite. Uzywalna głebokosc bieznika w stosunku: opona nowa do zuzycia całkowitego
(~ 3mm) wynosi 4,3mm. Normatywne zuzycie bieznika wynosi 0,215mm na kazdy przejechany
1000km. Kazde ponadnormatywne zuzycie bieznika jest rozliczane z stosunku kwoty zakupu nowej
opony do ponadnormatywnego zuzycia. Koszt opony nowej (1 sztuka) wynosi 1200 zł brutto. W
przyblizeniu, kazde ponadnormatywne zuzycie 1mm bieznika na jedna opone to koszt 465 zł brutto.
W przypadku stwierdzenia wiekszego zuzycia bieznika na jednej z opon, koszt wyliczany jest
według opony, na ktorej stwierdzono wieksze zuzycie bieznika.
Zużycie normatywne każdej opony na 1000km obliczamy wg wzoru:
20000/4,3*1000 = 0,215mm
Koszt zużycia mm każdej opony:
2000/4,3 = 465zł
Zużycie:
Zużycie normatywne obliczamy wg wzoru:
Ilosc przejechanych kilometrow/1000*0,215
Zużycie ponadnormatywne obliczamy ze wzoru:
Zuzycie opony wynikajace z pomiaru miernikiem bieznika - zuzycie normatywne
Koszt dopłaty do opony obliczamy wg wzoru:
Zuzycie ponadnormatywne w mm *465
• § 8. Klauzula informacyjna
1.
Administratorem danych osobowych, o ktorym mowa w art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
Rozporzadzeniem) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
przekazywanych Wynajmujacemu w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, jest

Mateusz Gawrys MG INVESTMENTS z siedziba w Tychach przy ul. Estetycznej 4 lokal
a7, kontakt pod numerem tel.: 726255414.
2. Wszelkie przekazane dane osobowe wykorzystywane sa wyłacznie na potrzeby realizacji
zawieranej umowy, jej wykonywania i rozliczania, a w szczegolnosci do:
1.
wykonania umowy, ktorej strona jest Najemca lub do podjecia działan na zadanie Najemcy
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia)
2. wypełnienia obowiazku prawnego ciazacego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporzadzenia)
3. celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez administratora
lub przez strone trzecia (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzadzenia).
1.
2.
3.

4.
5.

Dane osobowe, ktore zostały przekazane administratorowi w ramach wykonania niniejszej
umowy, nie beda przekazywane do panstw trzecich oraz organizacji miedzynarodowych.
Dane osobowe przetwarzane sa wyłacznie przez czas niezbedny do wykonania niniejszej
umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczen mogacych wyniknac w ramach realizacji
tejze umowy, a takze obowiazkow wynikajacych z przepisow prawa.
Osoba, ktorej dane osobowe dotycza, ma prawo do zadania od administratora dostepu do
danych osobowych jej dotyczacych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze przenoszenia danych.
Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych. Żadanie usuniecia danych osobowych w przypadku gdy podstawa
przetwarzania jest umowa, wiazac sie bedzie z koniecznoscia rozwiazania niniejszej umowy.
Administrator pozyskuje rowniez dane osobowe z publicznych rejestrow takich jak: CEIDG,
GUS, KRS.
W przypadku gdy realizacja umowy wiaze sie, z powierzeniem przetwarzania danych
osobowych, kwestie przetwarzania danych osobowych uregulowane zostana odrebna
umowa.

• § 9. Postanowienia koncowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w
formie aneksu do niniejszej umowy.
Ewentualne spory wynikłe w zwiazku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy
Strony beda starały sie załatwic polubownie za porozumieniem Stron.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego.
Sadem wyłacznie własciwym do rozstrzygniecia ewentualnych sporow z niniejszej umowy
bedzie sad powszechny własciwy dla siedziby Wynajmujacego.
Prawem własciwym dla niniejszej umowy bedzie prawo polskie.
Niniejsza umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze Stron.
Strony oswiadczaja, ze warunki niniejszej umowy były ustalane indywidualnie oraz ze
akceptuja postanowienia niniejszej umowy, nie wnosza zastrzezen do jej zapisow i zgodnie
z wola ja podpisuja.

