Ogólne Warunki Najmu Pojazdu (REGULAMIN)
Definicje
Wynajmujący: First Car Sp. z o.o. z siedzibą ul. Legionów 83A, 43-502 CzechowiceDziedzice wpisaną do SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem
0000916216,
NIP: 6521749347, REGON 38966863, kapitał zakładowy spółki: 20 000 zł.
Najemca: osoba fizyczna lub firma określona w umowie najmu, która swoim
podpisem oświadcza, iż przyjmuje poniższe warunki najmu oraz osobistą
odpowiedzialność za Pojazd powierzony mu w użytkowanie na warunkach
określonych w umowie.
Pojazd: samochód stanowiący przedmiot najmu wskazany w Umowie
Umowa: umowa najmu Pojazdu zawarta przez Strony
Strony: Najemca lub Wynajmujący
Kierowca: osoba wymieniona w Umowie przez najemcę upoważniona do korzystania
z Pojazdu przez okres trwania umowy
Doba najmu - okres 24 godzin liczony od godziny przekazania Najemcy samochodu.
I. Ogólne informacje
1. Każdy Wynajmujący oświadcza, że ma ukończone 21 lat oraz prawo jazdy powyżej
1 roku.
2. Wynajęty Pojazd nie może być używany:
a) do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu lub celach zarobkowych,
b) do uruchamiania lub holowania innych Pojazdów, przyczep lub innych
przedmiotów,
c) w wyścigach, rajdach ,
d) gdy Najemca lub inny Kierowca pozostaje pod wpływem alkoholu, leków
halucynogennych, narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających
jego świadomość i zdolność reakcji.
3. Osoba trzecia, nie wskazana w Umowie, nie może użytkować Pojazdu.
4. Dodatkowego Kierowcę można dodać również w trakcie trwania Umowy po
uprzednim wyrażeniu zgody Wynajmującego. Zgodę do kierowania Pojazdem przez
osobę pierwotnie nie wymienioną w umowie można uzyskać drogą mailową
przesyłając zeskanowany dowód osobisty/paszport i prawo jazdy na adres mailowy
biuro@1car.pl.
5. Czas najmu jest ściśle określony w Umowie, a wydłużenie najmu powyżej 2 godzin
skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z Punktem- V. Zawarcie umowy ppkt 1.
6. W Pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz picia
alkoholu.
7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Najemcy lub
Kierowcy organom do tego uprawnionym (np. Policji, Staży Miejskiej, ITD).
8. W przypadku Umowy długoterminowej dodatkowe warunki i harmonogram
płatności ustalane są indywidualnie.
9. Najemca wyraża zgodę na umieszczenie w Pojeździe lokalizatora GPS.
10. Wszelkie spory wynikłe z Umowy najmu zawartej przez osobę prawną lub
fizyczną będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
II. Wyjazd poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
1. Wyjazd Pojazdem poza granice RP, wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego
oraz (w przypadku takiej potrzeby) dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w
całości ponosi Najemca. Podróże do regionów zagrożonych lub objętych wojną oraz
do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Turcji, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Mołdawii
są zabronione.
2. Wynajmujący zapewnia wyposażenie dodatkowe zgodnie z polskimi przepisami. W
przypadku wyjazdu za granicę Najemca zobowiązany jest do doposażenia Pojazdu
zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju.
III. Opłaty za wynajem
1. Najemca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich opłat związanych z
wynajęciem Pojazdu przed najmem.
2. W chwili wydania Pojazdu pracownik pobiera opłatę za wynajem Pojazdu oraz
pobiera kaucje zwrotną w ramach zabezpieczenia na poczet wynajmu.
3. Kaucja zostaje oddana klientowi w dniu oddania samochodu jeśli była płatna
gotówką lub do 7 dni roboczych jeśli była dokonana preautoryzacja na karcie
płatniczej.
4. W przypadku skrócenia okresu najmu wynikającego z umowy środki nie podlegają
zwrotowi.
5. W przypadku przedłużenia najmu Pojazdu o jedną dobę i więcej Najemca
zobowiązany jest do uregulowania należności za przedłużenie maksymalnie do daty i
godziny pierwotnie ustalonego zwrotu Pojazdu za pomocą wygenerowanego linku z
portalu przelewy24.pl, przelewem lub bezpośrednio w biurze firmy za pomocą karty
debetowej lub kredytowej bądź gotówką.
6. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty zgodnie z pkt.5 III Opłaty za wynajem
Wynajmujący ma prawo do zablokowania Pojazdu oraz do rozwiązania umowy najmu
w trybie natychmiastowym. Wynajmujący ma prawo do dochodzenia roszczeń z
tytułu najmu Pojazdu na drodze postępowania cywilnego.
7.W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat wynikających z kar umownych
lub kosztów napraw Pojazdu zgodnie z Regulaminem kaucja pozostaje do dyspozycji
Wynajmującego.
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IV. Obowiązki Najemcy i zasady użytkowania Pojazdu
1. W czasie użytkowania Pojazdu Najemca zobowiązany jest do:
a) Posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego
(ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC,
umowę najmu Pojazdu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane)
2. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa ruchu
drogowego obowiązującego w danym kraju. Nieznajomość przepisów nie zwalnia
najemcy od odpowiedzialności cywilnej i karnej.
3. Najemca otrzymuje Pojazd sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową
eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską oraz zwrócić w takim
samym stanie w jakim otrzymał.
4. Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy szyb, wymiany żarówek, naprawy ogumienia
i innych materiałów eksploatacyjnych ponosi w całości Najemca.
5. Najemca lub Kierowca zobowiązany jest do:
a) zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Pojazdu oraz
włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza
Pojazdem dokumentów oraz kluczyków),
b) wykonywania na własny koszt obsługi codziennej Pojazdu, a w szczególności do
sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu
hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzania stanu ogumienia, prawidłowego
ciśnienia w oponach, działania świateł,
c) stosowania w Pojazdach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w
dowodzie rejestracyjnym lub na klapce wlewu paliwa.
V. Zawarcie umowy
1. Zawarcie Umowy najmu Pojazdu następuje poprzez wypełnienie przez Najemcę
formularza dostępnego na stronie internetowej Wypożyczalni www.1car.pl lub przez
kontakt telefoniczny tel. 690 045 200 oraz przesłanie przez Wynajmującego
potwierdzenia na podany w formularzu adres e-mail Najemcy.
2. W Umowie zostaje jasno określony rodzaj i marka Pojazdu oraz dokładny koszt jaki
będzie musiał ponieść Najemca za wynajem.
3. Najkrótszy okres najmu samochodu osobowego wynosi 24 godziny.
4. W razie niemożności dostarczenia preferowanego Pojazdu przez Wynajmującego
w terminie określonym w rezerwacji potwierdzonej, Wynajmujący zapewni Najemcy
inny Pojazd z tej samej grupy cenowej lub wyższej.
5. Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia na wynajem Pojazdu przez
Wynajmującego jest:
a) zaakceptowanie przez Najemcę obowiązujących w Wypożyczalni warunków
wynajmu Pojazdów podczas wypełnienia formularza internetowego dostępnego na
stronie internetowej www.1car.pl,
b) spełnienie warunków przewidzianych w punkcie I. ogólnych informacjach,
c) złożenie zamówienia co najmniej 24 godziny przed planowaną datą wydania
samochodu określoną w formularzu internetowym,
d) wpłata opłaty rezerwacyjnej w wysokości 15% ceny całego okresu najmu jednak
nie mniej niż 200 PLN zaliczanej na poczet całkowitego kosztu wynajmu Pojazdu.
Opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi tylko w przypadku anulowania złożonego
zamówienia z przyczyn siły wyższej wymienionej w Umowie Rezerwacyjnej.
Wynajmujący dokonuje zwrotu opłaty rezerwacyjnej na konto Najemcy w terminie
do 7 dni roboczych.
6. Odbioru samochodu może dokonać tylko Najemca osobiście. W chwili odbioru
samochodu Najemca zobowiązany jest do okazania dokumentów takich jak:
akceptowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa jazdy, dowodu
osobistego lub paszportu, ważną imienną kartę debetową lub kredytową należącą do
Najemcy Pojazdu, która ureguluje należność za wynajem Pojazdu.
7. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę wymogów przewidzianych
w pkt. 6 Regulaminu Wynajmujący jest uprawniony do niezwłocznego odstąpienia
od Umowy najmu. Wpłacona przez Najemcę opłata rezerwacyjna nie podlega
zwrotowi.
8. W razie niedokonania przez Najemcę odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym
przez strony do 3 godzin od wyznaczonej daty odbioru, Umowa najmu ulega
rozwiązaniu, a rezerwacja zostaje anulowana.
VI. Zwrot lub wymiana Pojazdu
1. Najemca jest zobowiązany do zwrotu wynajmowanego Pojazdu w terminie i
miejscu określonym przez Najemcę i Wynajmującego w Umowie najmu Pojazdu.
2. Okres najmu może zostać przedłużony wyłącznie za zgodą Wynajmującego po
uprzednim kontakcie Najemcy drogą mailową biuro@1car.pl lub telefoniczną
690 045 200, na co najmniej 48 godziny przed upływem okresu najmu
przewidzianego w Umowie pod warunkiem dokonania przez Najemcę z góry opłaty
za dodatkowy okres najmu.
3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem
formy pisemnej, osobiście lub pocztą elektroniczną.
4. W przypadku rozwiązania Umowy najmu Pojazdu Najemca jest zobowiązany do
niezwłocznego wskazania miejsca postoju samochodu oraz do jego zwrotu w miejscu
uprzednio ustalonym przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż
12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym niż to zostało
ustalone w chwili rozpoczęcia najmu Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę
kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca.
5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru Pojazdu na koszt
najemcy w przypadku użytkowania Pojazdu niezgodnie z umową lub zwłoki z zapłatą,
bez zwrotu kaucji.
6. Najemca otrzymuje Pojazd zatankowany do pełna i zobowiązany jest do zwrotu
Pojazdu z pełnym bakiem paliwa, tankując na najbliższej stacji paliw od punktu
zwrotu Pojazdu. W przeciwnym przypadku Najemca ponosi koszty brakującego
paliwa oraz dodatkową opłatę za usługę tankowania wymienioną w opłatach
dodatkowych.
7. W przypadku braku kontaktu przez Najemcę w ciągu 2 godzin od daty i godziny
zakończenia najmu oraz niezwrócenia Pojazdu, Wynajmujący ma prawo potraktować
ten fakt jako przywłaszczenie i zgłosić sprawę na Policję. Opłata za rozpoczęcie
procedury zgłoszenia przywłaszczenia określona jest w Opłatach dodatkowych oraz
będzie podstawą dla Wynajmującego do:
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a) obciążenia Najemcy karą umowną w wysokości 1500 PLN,
b) obciążenia Najemcy wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami jakie wynikną dla
Wynajmującego z tytułu takiego naruszenia Regulaminu,
c) naliczenia odpłatności w wysokości 300% stawki dobowej za okres samowolnego
przedłużenia,
8. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie lub w
terminie uzgodnionym zgodnie z postanowieniem pkt 7 powyżej, Najemca
zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne
korzystanie z Pojazdu w wysokości 300% stawki dobowej za każdy rozpoczęty dzień
oraz ponosi pełną odpowiedzialność finansową w przypadku uszkodzenia i awarii
Pojazdu. Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy,
dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami
poniesionymi w celu odbioru samochodu.
9. Najemca otrzymuje Pojazd czysty. Przy zwrocie Najemca zobowiązany jest oddać
Pojazd czysty w środku i na zewnątrz.
10. W przypadku zwrotu brudnego Pojazdu, którego stan czystości nie pozwala na
przeprowadzenie dokładnych oględzin opłaty za ewentualne uszkodzenia, mogą być
pobrane od Najemcy po umyciu Pojazdu przez Wynajmującego.
11. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę
Pojazdu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o
odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do
obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
a) braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole
przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie
samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,
b) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem
Najemcy (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, uszkodzenia elementów
karoserii, pęknięta szyba, uszkodzenia wnętrza Pojazdu),
c) szkód rzeczywistych nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia w sytuacji, gdy
Wynajmujący nie uzyska - mimo dołożenia należytej staranności - odszkodowania od
swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty
odszkodowania są zawinione przez Najemcę,
d) likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu
odpowiadającemu normalnemu zużyciu,
e) odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy
przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę
kierującą Pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku
dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z
przeznaczeniem Pojazdu,
12. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z
jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu
oraz utraty dokumentów.
13. W przypadku zgubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub polisy lub
kluczyków do samochodu lub wyposażenia dodatkowego Najemca zostanie
obciążony opłatami zgodnie z Tabelą Opłat.
VII. Serwis, przeglądy i naprawy
1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu
samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego w miejscu i czasie
uzgodnionym z Wynajmującym.
2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek,
przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego
samochodu na koszt Wynajmującego bez pisemnej zgody upoważnionego
przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w
okresie użytkowania Pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie
powiadomić o tym fakcie Wynajmującego telefonicznie 690 045 200 oraz
postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do większego
uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej
usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy.
Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu
wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania
awarii.
3. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy
Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie uzgodnione koszty
udokumentowane rachunkami.
VIII. Ubezpieczenia
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o "opłacie w związku ze zdarzeniem" należy przez
to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie
od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od
wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w
opłaty, Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
2. Wynajmujący oświadcza, że Pojazd posiada ubezpieczenia OC/AC i NNW ważne na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów do których nie stosuje się ograniczeń
wyjazdu wskazanych w niniejszej Umowie Najmu zwalniającego (z zastrzeżeniem
postanowień dot. kary umownej oraz Opłaty Administracyjnej w związku ze
zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku
kolizji i kradzieży z wyjątkiem:
a) umyślnego uszkodzenia Pojazdu,
b) uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków
lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,
c) uszkodzenia Pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej
30 km/h albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów
ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego
lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za
szkodę),
d) w przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
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e) szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez
Wynajmującego
do prowadzenia samochodu,
f) szkody całkowitej rozliczanej w ciężar polisy AutoCasco oraz kradzieży samochodu
z wyłączeniem pkt. 50 ppkt. g), h), i), j) Regulaminu,
g) wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC Najemca zostanie obciążony
Opłatą Administracyjną w związku ze zdarzeniem w wysokości 2000 PLN z
wyłączeniem uszkodzenia opon i felg gdzie opłata wynosi: 300 PLN za uszkodzenie
jednej opony, 500 PLN za uszkodzenie jednej felgi aluminiowej lub stalowej.
Wszystkich szkód częściowych nie objętych polisą AC Najemca zostanie obciążony
Opłatą Administracyjną w związku ze zdarzeniem w wysokości 2000 PLN z
wyłączeniem uszkodzenia opon, gdzie opłata wynosi 300 PLN za uszkodzenie jednej
opony,500 PLN za uszkodzenie jednej felgi aluminiowej lub stalowej,
h) kradzieży samochodu w wyniku której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny
skradzionego samochodu - całkowity koszt ponosi Najemca,
i) kradzieży samochodu pozostawionego w miejscu zabronionym i/lub w którym nie
zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe całkowity koszt ponosi Najemca,
j) włamania w wyniku, którego skradziono radio wraz z panelem - całkowity koszt
ponosi Najemca,
k) odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową,
l) innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów
ubezpieczeniowych lub z polis,
We w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę.
Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi
warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach
Umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach
postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu - ponadto poinstruować osobę
kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów - pod rygorem
odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
3. Najemca ma możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia – Zniesienie
Udziału Własnego w Szkodzie z OC sprawcy, które znosi opłatę administracyjną w
związku ze zdarzeniem drogowym w określonym zakresie obejmuje:
- uszkodzenia z OC
- uszkodzenia opon i felg
- uszkodzeń szyb
- kradzieży
4. Samochody posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu
zagranicznym.
5. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia
antykradzieżowe.
IX. Awaria
1. Wynajmujący w przypadku unieruchomienia wynajmowanego Pojazdu, w miarę
możliwości zapewni Najemcy Pojazd zastępczy na okres naprawy. Za okres
oczekiwania dłuższy niż 24 godziny na Pojazd zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu
za najem Pojazdu.
2. Udostępnienie Pojazdu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
a) utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej albo/i kluczyków od
Pojazdu,
b) uszkodzenia Pojazdu z winy Najemcy lub osoby nie uprawnionej do kierowania
Pojazdem,
c) unieruchomienia wynajętego Pojazdu poza terytorium Polski,
d) aktów wandalizmu.
X. Wypadki, uszkodzenie, kradzież.
1. W razie wypadku (związanego z uszkodzeniem lub bez uszkodzenia Pojazdu),
kradzieży lub uszkodzenia Pojazdu w jakikolwiek inny sposób, Najemca lub inna
osoba kierująca Pojazdem zobowiązana jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia, a
Najemca powinien zażądać wydania od Policji sporządzonego protokołu.
2. Każdy wypadek, uszkodzenie, utrata lub kradzież Pojazdu muszą być natychmiast
zgłoszone Wynajmującemu drogą mailową (biuro@1car.pl) lub telefoniczną
(+48 690 045 200). W każdym przypadku Najemca nie może zaakceptować roszczeń
osób trzecich.
3. Najemca zobowiązany jest do udzielenia pomocy Wynajmującemu, oraz/lub jego
towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach
sądowych w związku z wypadkiem lub szkodą, w szczególności poprzez:
a) dostarczenie wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia wypadku lub kolizji,
b) dostarczenie pełnych danych uczestników i świadków wypadku oraz dokładnego
opisu zdarzenia,
c) nie pozostawianie Pojazdu bez opieki lub zabezpieczenia,
d) w sytuacji gdy wypadek lub szkoda zostały spowodowane przez osobę trzecią podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy oraz
zabezpieczenie dowodów mogących się przyczynić do ustalenia odpowiedzialności
sprawcy,
XI. Odpowiedzialność Wynajmującego
1. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste Najemcy
pozostawione w samochodzie po zwrocie i podpisaniu protokołu odbioru
samochodu, jak również za rzeczy pozostawione w Pojeździe w trakcie jego
użytkowania ani za jakiekolwiek opłaty (mandaty) obciążające Najemcę w związku z
używaniem Pojazdu w okresie najmu. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec
osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem
szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą Pojazdem w okresie
najmu.

biuro@1car.pl
tel. 690 045 200
www.1car.pl

NIP: 6521749347
REGON: 389668630
KRS 0000916216

XII. Opłaty dodatkowe
1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w wynajmowanym Pojeździe w przypadku:
a) umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa,
b) uszkodzenia wnętrza Pojazdu, opon, felg, wycieraczek, anteny, pozostawienie trwałych plam,
c) prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, a także bez ważnego prawa jazdy,
d) nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków po kradzieży Pojazdu,
e) ucieczki z miejsca wypadku,
f) wyjazdu Pojazdu za granicę bez zgody Wynajmującego, oraz wszystkich kosztów związanych z jego sprowadzeniem w przypadku szkody lub awarii,
g) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,
h) braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody lub niedostarczenia wymaganych dokumentów,

Każdy dzień postoju Pojazdu w związku z powyższymi działaniami z pkt. 1 działu XII Opłaty dodatkowe

300% stawki dobowej

Udostępnienie Pojazdu osobie nieuprawnionej

1000 PLN

Opłata za każdy terenowy wyjazd związany z odbiorem niezwróconego pojazdu w miejscu innym niż
wskazanym na umowie najmu
Opłata Administracyjna za rozpoczęcie procedury przywłaszczenia Pojazdu

6 PLN/km

Zwłoka w zwrocie Pojazdu

300% stawki dobowej

Palenie tytoniu, e- papierosów , IQOS itp. w Pojeździe

500 PLN

Złamanie zakazu przewożenia zwierząt, usuwanie sierści

300 PLN

Zwrot brudnego Pojazdu osobowego do 5 osób

100 PLN

Zwrot brudnego pojazdu osobowego powyżej 5 osobowego typu bus

200 PLN

Zwrot Pojazdu z plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku:
a)
samochód osobowy do 5 osób
b)
b) samochód powyżej 5 osób typu bus
Zwrot Pojazdu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem

300 PLN
500 PLN
400 PLN

Usługa tankowania Pojazdu

100 PLN + koszt paliwa

Zatankowanie do Pojazdu niewłaściwego paliwa

3000 PLN

Brak kluczyka

800 PLN

Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego

100 PLN

Uszkodzenie opony

300 PLN

Uszkodzenie Felgi

500 PLN

Opłata administracyjna w związku ze zdarzeniem drogowym

2000 PLN

Uszkodzenie lub nie zwrócenie każdego z dobranych elementów wyposażenia dodatkowego (GPS, fotelik,
łańcuchy, relingi i box dachowy)
Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem)

całkowity koszt brakującego
wyposażenia + 200 PLN
4000 PLN

Niepoinformowanie Wynajmującego o powstałej szkodzie na wynajmowanym pojeździe w terminie 1 dnia
od daty wystąpienia szkody
Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na
szybie
Demontaż części Pojazdu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego

1000 PLN

2000 PLN

350 PLN

Brakujący element z listy wyposażenia standardowego (za każde)

2500 PLN + koszt uzupełnienia
brakującej części w serwisie ASO
200 PLN

W przypadku wyjazdu lub podjęcia próby wyjazdu za granicę Polski bez zgody

1000PLN

Opłata administracyjna - w związku z brakiem zapłaty zobowiązań wobec instytucji zagranicznych z tytułu
mandatów
Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i/lub organów administracji o użytkowniku
Pojazdu, którym dokonano wykroczenia i/lub przestępstwa
Opłata administracyjna za dokonanie płatności za mandat lub inną opłatę wynikająca z użytkowania
samochodu przez klienta
Każdorazowe przekroczenie prędkości powyżej 150 km/h

500 PLN + rzeczywisty koszt mandatu

Przekroczenie wskazanego limitu kilometrów w umowie najmu

50gr za każdy przejechany kilometr

First Car Sp. z o.o.
ul. Legionów 83a
43-502 Czechowice-Dziedzice

biuro@1car.pl
tel. 690 045 200
www.1car.pl

150 PLN
150 PLN + rzeczywisty koszt mandatu lub
opłaty.
100 PLN

NIP: 6521749347
REGON: 389668630
KRS 0000916216

DANE OSOBOWE
Wynajmujący oświadcza, że dane osobowe dotyczące Najemcy oraz danych Kierowcy przetwarzane będą jedynie w celu realizacji umowy, zabezpieczenia finansowego transakcji oraz w
celach marketingowych, w którym zostały uzyskane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000). W przypadku nie wywiązania
się z płatności lub przedstawienia fałszywych dokumentów, dane personalne Najemcy mogą być przekazane do Biur Informacji Gospodarczej.
Administratorem danych osobowych jest First Car Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach 43-502, ul. Legionów 83A, z którym można kontaktować się, pisząc na wskazany
adres lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 690 045 200. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania
kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej oraz
ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych, prawo
sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
realizacji umowy najmu pojazdu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja umowy najmu pojazdu. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały
udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Najemca potwierdza, że przekazane przez niego dane do Umowy są prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi Ogólnymi Warunkami Umowy i je akceptuję. Potwierdzam, że otrzymałem i akceptuję
warunki wskazane w umowie.

.

First Car Sp. z o.o.
ul. Legionów 83a
43-502 Czechowice-Dziedzice

Najemca/ Client

Data / Date

.............................

....................
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