
 

 

Załącznik nr.1 

REGULAMIN NAJMU 

 

1. Ogólne warunki najmu. Przedmiot najmu: 

 

1.1. Poniższe warunki najmu pojazdu określają prawa i obowiązki Najemcy oraz 

Wynajmującego w zakresie najmu samochodu. Niniejsze warunki stanowią integralną część 

umowy najmu samochodu (Załącznik nr 1 do umowy najmu) i stają się wiążące dla Stron z 

chwilą podpisania umowy. 

1.2. Przedmiotem umowy jest wyłącznie najem samochodu wraz z wyposażeniem. 

1.3. Wynajmujący udostępnia Najemcy samochód w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez 

śladów uszkodzeń i wad. Wszelkie usterki i uwagi dotyczące stanu pojazdu należy zgłosić 

Wynajmującemu w momencie odbioru pojazdu. 

1.4. Pojazd posiada wyposażenie zgodne z polskimi wymaganiami. Doposażenie pojazdu w 

elementy wymagane przez kraje, na terenie których samochód będzie się poruszał, leży po 

stronie Najemcy (m.in. apteczki, kamizelki odblaskowe, łańcuchy śniegowe). 

1.5. Najem rozpoczyna się z chwilą przekazania samochodu Najemcy i podpisaniem protokołu 

zdawczo – odbiorczego (Załącznik nr 3 do umowy najmu) lub w dacie wskazanej w 

umowie. 

1.6. Protokół zdawczo-odbiorczy wypełniony i podpisany przez obie strony jako Załącznik nr 3 

stanowi integralną część umowy najmu. 

1.7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru samochodu, jeśli klient nie 

będzie przestrzegał któregokolwiek z postanowień Umowy Najmu i ogólnych warunków 

najmu, w szczególności nie zwróci samochodu w terminie ustalonym w Umowie Najmu. 

Wynajmujący ma prawo obciążyć klienta wszelkimi poniesionymi kosztami związanymi z 

odbiorem samochodu lub też ze stwierdzonymi uszkodzeniami. 

1.8. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za rzeczy pozostawione w  samochodzie w trakcie 

oddawania,  a odbiór tych rzeczy odbywa  się na koszt  Najemcy. 

1.9. Do przekroczenia granicy RP wynajętym samochodem bezwzględnie wymagana jest 

pisemna zgoda Wynajmującego. 

1.10. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za ewentualne usterki mechaniczne pojazdu i 

uszkodzenia nie wchodzące w zakres działania ubezpieczeń OC i AC. Najemca może 

skorzystać z pakietu Assistance na Europę, który posiada samochód. 

1.11. Wynajmujący , będący właścicielem pojazdu, nie ponosi  odpowiedzialności za żadne 

szkody, które zostały spowodowane  wadą samochodu powstałą bez winy  Wynajmującego. 

1.12. Najemca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikających z 

postanowień art.233 § 1 KK i dokumenty przedstawione Wynajmującemu są prawdziwe. 

1.13. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z Cennikiem (załącznik nr 2), Wynajmujący ma prawo 

obciążyć Najemcę kosztami wymienionymi w tym załączniku. 

1.14. Wszelkie zmiany Umowy Najmu i niniejszego Regulaminu Najmu  muszą być dokonywane 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Wymagania wobec Najemcy i kierowcy: 

 

2.1. Kierowcą samochodu może być Najemca lub osobą przez niego wskazana, która ukończyła 

wiek 21 lat. a także posiada prawo jazdy kategorii „B” minimum 2 lata. 

2.2. Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej w dniu podpisania 

umowy, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w punkcie 

2.1 niniejszego dokumentu. 

2.3. Najemca jest osobą odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą; 

ponosi pełną odpowiedzialność za pojazd. 

2.4. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie bądź nieprzestrzeganie 

Regulaminu Najmu i Umowy Najmu. 

2.5. Po zakończeniu trwania umowy Najemca jest zobowiązany zwrócić samochód z właściwym 

stanem paliwa, czysty i wysprzątany wewnątrz. W przeciwnym przypadku, Wynajmujący 

ma prawo naliczyć dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem (załącznik nr. 2). 

2.6. W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu dokumentu tożsamości ze 

zdjęciem oraz prawa jazdy, które są niezbędne do podpisania umowy najmu lub w 

przypadku firm (Sposób reprezentacji wynika z KRS) dokument tożsamości ze zdjęciem 

osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego. 

2.7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody od chwili 

przyjęcia przedmiotu najmu do chwili jego zwrotu Wynajmującemu oraz postępowanie 

niezgodne z Warunkami Wynajmu przez wszystkich uczestników podróży, w tym także 

kierowcy. 

2.8. Jeżeli pojazd nie jest użytkowany przez Najemcę powinien on go  zabezpieczyć przed 

ewentualnymi uszkodzeniami i kradzieżą pozostawiając samochód na parkingach 

strzeżonych. 

2.9. Wynajmujący nie zezwala na przekroczenie prędkości 150km/h a przy zamontowanym 

bagażniku dachowym, nie należy przekraczać prędkości 130 km/godzinę. 

2.10. Dla bezpieczeństwa Najemcy i Wynajmującego samochód wyposażony jest w lokalizator 

GPS i GSM, generujący wszelkie raporty 24/h. 

2.11. Do obowiązków Najemcy należy: 

a) zakaz palenia tytoniu/przewożenia zwierząt w pojeździe wynajętym; 

b) zakaz holowania innych pojazdów, przyczep, lub innych przedmiotów, wynajmowanym 

samochodem; 

c) przestrzeganie przepisów ruchu drogowego; 

d) zakaz przekraczania dopuszczalnej ładowności; 

e) zakaz przewożenie substancji i rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości 

mogą spowodować uszkodzenie samochodu i narazić wynajmującego na stratę czasu i 

należności zanim samochód będzie zdatny do ponownego wynajęcia; 

f) korzystanie z pojazdu zgodnie z zasadami eksploatacji, ponoszenia kosztów związanych 

z bieżącą eksploatacją; 

g) zwrot wynajętego pojazdu w terminie wskazanym przez wynajmującego, uzgodnionym 

telefonicznie; 

h) poinformowanie wynajmującego o wyjeździe za granicę RP wynajmowanym pojazdem, 

aby uzyskać zgodę pisemną; 

 

 

 

 



 

 

3. Ubezpieczenie: 

 

3.1. Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC, NNW oraz Zieloną Kartę na teren UE. Najemca 

może otrzymać kopię Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w siedzibie Wynajmującego. 

Najemca/kierowca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia. W przypadku ich nie przestrzegania Najemca ponosi pełną odpowiedzialność 

za wszelkie straty powstałe z tego tytułu, a w szczególności za sytuacje, gdy może to 

doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. 

3.2. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw uszkodzeń samochodu powstałych w 

czasie trwania najmu i nie wynikających ze zwykłego zużycia rzeczy. Najemca ponosi pełną  

odpowiedzialność finansową niezależnie od wykupienia polisy AC  za szkody powstałe na 

pojeździe w razie: - wykorzystania pojazdu  niezgodnie z Umową Wynajmu -  uszkodzenia 

dachu, podwozia, kół i opon lub wnętrza  wynajmowanego samochodu - prowadzenia 

samochodu pod  wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku 

uszkodzenia nie wchodzącego w zakres ubezpieczenia Najemca może zostać obciążony 

dodatkowo kosztem przestoju samochodu za cały okres naprawy w wysokości dziennej 

stawki za każdy dzień. 

3.3. Udział własny w każdej szkodzie komunikacyjnej powstałej z winy Najemcy/kierowcy 

wynosi 1 500,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset  00/100). W przypadku 

całkowitego zniszczenia pojazdu, bądź kradzieży z winy Najemcy i/lub kierowcy kaucja 

całkowicie przepada na rzecz Wynajmującego. 

 

4. Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności 

 

4.1. Rezerwacji samochodu można dokonywać drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail), 

otrzymując również drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji samochodu. 

4.2. Opłata za najem samochodu ustalana jest na podstawie aktualnego cennika (znajdującego się 

na stronie internetowej Wynajmującego) i jest określona w umowie najmu. 

4.3. Aby dokonać rezerwacji samochodu należy wnieść opłatę rezerwacyjną w wysokości 

ustalanej przez Wynajmującego. Opłatę rezerwacyjną należy wnieść na konto 

Wynajmującego lub wpłacić w siedzibie Wynajmującego w terminie ustalonym podczas 

rezerwacji. 

4.4. Pozostała część opłaty zostaje uregulowana w dniu przekazania samochodu; w przypadku 

firm i płatności przelewowych, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem umowy. 

4.5. Po podpisaniu umowy najmu zmiana terminu najmu jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą 

Wynajmującego. 

 

5. Kaucja 

 

5.1. Najemca wpłaca Wynajmującemu kwotę w wysokości 1 500,00 PLN (słownie złotych: jeden 

tysiąc pięćset 00/100) jako kaucję na zabezpieczenie wszelkich należności i roszczeń 

Wynajmującego w stosunku do Najemcy, wynikających z umowy, a w szczególności 

wymienionych w Cenniku (załącznik nr. 2) 

5.2. Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji najpóźniej w dniu odbioru samochodu. 

5.3. Zwrot kaucji następuje w terminie do 7 dni od dnia zwrotu samochodu. W przypadku szkody 

dopuszcza się zwrot kaucji dopiero po potwierdzeniu pokrycia szkody przez ubezpieczyciela, 

lub po wypłacie odszkodowania z polisy sprawcy. 

5.4. Zwrot kaucji nastąpi na konto Najemcy z którego realizował on opłatę rezerwacyjną. 



 

 

 

5.5. Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z kaucji zobowiązań Najemcy 

powstałych w wykonaniu niniejszej umowy, w tym w szczególności zobowiązań powstałych 

w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków nałożonych na Najemcę umową najmu, 

a niezapłaconych przez Najemcę najpóźniej w dniu zwrotu samochodu. 

5.6. Jeśli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przewyższać będzie wysokość 

wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania, 

fakturę za pozostałe szkody otrzyma listem poleconym z terminem zapłaty do 7 dni). 

 

6. Odstąpienie od umowy 

 

6.1. W przypadku odstąpienia od umowy najmu przez Najemcę opłata rezerwacyjna nie podlega 

zwrotowi. 

6.2. W przypadku odstąpienia od umowy najmu przez Wynajmującego (z przyczyn niezależnych 

od niego, zdarzeń losowych) zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu wszystkich 

pobranych opłat wraz z karą w wysokości 50% kwoty opłat pobranych do dnia odstąpienia od 

umowy. 

 

7. Przekazanie i zdanie samochodu 

 

7.1. Godziny odbioru i zwrotu samochodu określa umowa Najmu. 

7.2. W przypadku zdania samochodu po upływie terminu o którym mowa w punkcie 7.1 Najemca 

zobowiązują się do zapłaty kary umownej w wysokości 50,00 PLN (słownie złotych: 

pięćdziesiąt 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu (do 6 godzin), po 

upływie 6 godzin, za każdy rozpoczęty tydzień w wysokości 1500,00 PLN (słownie złotych: 

tysiąc pięćset 00/100) płatne z góry. 

7.3. Każde przedłużenie wynajmu należy zgłosić nie później niż 24 godziny przed zakończeniem 

pierwotnego okresu wynajmu i otrzymać zgodę od Wynajmującego . W przypadku braku 

zgody pojazd należy zwrócić zgodnie z podpisaną wcześniej Umową najmu lub 

zadeklarowanym zwrotem. 

7.4. Jeżeli Najemca zwróci samochód w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie, 

Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu. 

7.5. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i 

nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o kradzieży 

i spowoduje to całkowitą utratę kaucji. 

7.6. W momencie zwrotu samochodu, gdy pojazd jest brudny z zewnątrz, przekazanie samochodu 

musi odbyć się na najbliższej myjni samochodowej. Wynajmujący zastrzega sobie 

konieczność umycia osobiście lub przez Najemcę, samochodu przed podpisaniem protokołu 

zdawczo odbiorczego, aby zapewnić możliwość zweryfikowania szkód na pojeździe (opłata 

wg. Cennika). 

 

8. Postępowanie w przypadku awarii/wypadków 

 

8.1. W przypadku awarii lub wypadku Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego 

poinformowania o zdarzeniu Wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od 

rodzaju uszkodzenia/awarii; jeśli potrzeba udowodnić winę drugiej strony Najemca 

zobowiązany jest zawiadomić policję. 



 

 

8.2. W przypadku kradzieży samochodu należy natychmiast powiadomić policję i 

Wynajmującego. 

8.3. Jeśli szkoda/awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie stanu 

technicznego pojazdu, Najemca może kontynuować jazdę. W przeciwnym razie uszkodzenie 

powinno zostać usunięte w sposób gwarantujący bezpieczne podróżowanie i odpowiedni stan 

techniczny pojazdu, po uprzednim zawiadomieniu Wynajmującego. 

8.4. Koszty usunięcia uszkodzeń spowodowanych wypadkiem przekraczające 1 500,00 PLN 

(słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100) zostaną zwrócone Najemcy. 

8.5. W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy ponosi on pełną odpowiedzialność za ten 

fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione straty. 

Wynajmujący rozliczy udział własny Najemcy w szkodzie w wysokości 1 500,00 PLN 

(słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100). 

8.6. W sytuacji, gdy w wyniku wypadku lub kradzieży kontynuowanie podróży nie jest możliwe 

Wynajmujący nie jest zobowiązany do zorganizowania zakwaterowania ani pokrycia kosztów 

na czas naprawy i/lub powrotu do miejsca zamieszkania w zakresie nie objętym 

ubezpieczeniem. Wynajmujący w miarę możliwości (na warunkach ubezpieczenia OC 

Assistance) zgłosi potrzebę podstawienie samochodu zastępczego Ubezpieczycielowi. 

 

9. Ograniczenia w zakresie użytkowania 

 

9.1. Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu samochodu bez zgody Wynajmującego. 

9.2. Pojazd należy właściwie zamykać oraz zabezpieczać. Najemca jest zobowiązany do 

regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do 

bezpiecznej jazdy. 

9.3. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych 

używek. 

9.4. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

9.5. Dozwolone jest jedynie poruszanie się samochodem po terenie państw Europejskich za 

wyjątkiem Mołdawii, Rosji, Białorusi i Ukrainy. Najemca zobowiązany jest poinformować 

Wynajmującego o kraju docelowym podróży a także państw, przez które podróż będzie 

przebiegać. 

9.6. W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.. 

 

10. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych 

 

10.1. Najemca wyraża niniejszym zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych 

osobowych przechowywanych w bazach danych Wynajmującego i zawartych w 

jakichkolwiek dokumentach składanych przez Najemcę Wynajmującemu oraz tworzonych 

przez Wynajmującego na podstawie niniejszej umowy najmu oraz w związku z jej 

przedmiotem dla celów zarządzania i kierowania działalnością Wynajmującego. 

10.2. Najemca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych wszelkim znanym organom 

Europejskim w celu  uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie i przejazdy  drogami 

płatnymi, które jestem zobowiązany zapłacić zgodnie z  Umową Najmu. 

 

 

 

 


