
 

 

 

Załącznik nr. 2 

KARY UMOWNE 

 

1. Brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie -  

150 zł + koszt wydania wtórnika; 

2. Każdy dzień postoju, spowodowany uzupełnieniem w/w rzeczy -  100% stawki wynajmu za 1 

dobę; 

3. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka -  250 zł + koszt wydania nowego w ASO 

producenta pojazdu; 

4. Brak lub zniszczenie kołpaka oryginalnego – 100 zł; 

5. Brak lub uszkodzenie łańcuchów śniegowych – 800 zł; 

6. Brak lub uszkodzenie bagażnika dachowego – 1000 zł; 

7. Brak lub uszkodzenie fabrycznego radia – 250 zł + koszt urządzenia wraz z montażem według 

cennika ASO producenta pojazdu; 

8. Uzupełnienie brakującego paliwa według cennika najbliższej stacji benzynowe – 50 zł + koszt 

uzupełnianego paliwa; 

9. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonywanie innych przeróbek czy zmian bez 

zgody Wynajmującego – 250 zł + zwrot kosztów ponownego montażu przez najbliższe ASO 

producenta pojazdu; 

10. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy – 3000 zł 

11. Palenie tytoniu w samochodzie – 500 zł 

12. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem – 250 zł 

13. Przekroczenie prędkości 150 km/h – 250 zł 

14. Przekroczenie prędkości 130 km/h przy zamontowanym bagażniku dachowym – 250 zł 

15. Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem – 300 zł 

16. Udostępnienie samochodu osobie nieposiadającej uprawnień do kierowania pojazdem –  

2000 zł 

17. Opłata za udzielenie informacji organom ścigania o użytkowniku pojazdu, w przypadku 

popełnienia wykroczenia drogowego – 100 zł 

18. Każdy dodatkowo przejechany kilometr bez wcześniejszej zgody Wynajmującego – 0.60 zł 

19. Samochód brudny z zewnątrz – 50 zł 

20. Samochód brudny wewnątrz (z wyjątkiem tapicerki) – 50 zł 

21. Brudna tapicerka (w zależności od stopnia zabrudzenia) – od 100 zł za 1 fotel; 

Podane ceny są cenami brutto. 

§ 5 

1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej.  

2. Integralną częścią niniejszej umowy są: Regulamin wynajmu samochodu (załącznik nr.1), 

Kary umowne wypożyczalni MAWOCARS (załącznik nr.2), Protokół zdawczo – odbiorczy 

MAWOCARS (załącznik nr.3). Najemca oświadcza, iż są mu znane i akceptuje ich treść. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 
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