OGÓLNE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU
stanowiące integralną część umowy najmu

§ 1. DEFINICJE
Określenia w umowie najmu i warunkach najmu samochodu oznaczają:
1. Wynajmujący – Kamila Łuniewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
E-Kama Kamila Łuniewska z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. Wiejskiej 31,
NIP: 1251182476, REGON: 142348960, wpisana do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds.
gospodarki.
2. Najemca – osoba, która najmuje dla siebie samochód i podpisuje umowę najmu.
3. Autoryzowany kierowca – dodatkowy kierowca, wpisany w umowie, który jest
upoważniony przez Najemcę do korzystania z samochodu i za którego działania
odpowiada Najemca.
§ 2. WYMAGANE DOKUMENTY I FORMALNOŚCI
1. Dowód osobisty (ewentualnie paszport), oraz prawo jazdy ważne co najmniej 2 lata.
2. Wymagany wiek kierowcy to przedział: 18 lat do 75 lat.
§ 3. ZASADY NAJMU SAMOCHODU
1. Wynajmujący zapewnia dobry stan techniczny pojazdu oraz, że posiada on niezbędne
dokumenty.
2. Najemca otrzymuje samochód z pełnym bakiem paliwa i z takim stanem ma go oddać.
Koszt paliwa podczas najmu samochodu pokrywa Najemca.
3. Wynajmujący zapewnia wymagane wyposażenie pojazdu.
4. Samochód posiada pełne ubezpieczenie zgodnie z polisą AC, OC i NNW.
5. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe po użyciu alkoholu, narkotyków, lub
innych środkach odurzających. Ubezpieczenie nie obejmuje również szkód
powstałych w przypadku utraty dokumentów lub kluczyków samochodu.
6. Najemca zobowiązuje się pokryć szkody powstałe w wynajmowanym samochodzie,
które nie są objęte ubezpieczeniem, zgodnie z ust. 5, jeżeli były wynikiem naruszenia
prawa lub niedochowania należytej staranności przez Najemcę.

7. Najemca zobowiązuje się używać samochód zgodnie z jego przeznaczeniem,
właściwościami oraz instrukcją producenta dostępną u Wynajmującego, a także z
przepisami dotyczącymi ruchu drogowego.
§ 4. CZAS NAJMU
1. Okresem rozliczeniowym jest doba i liczona jest od chwili rozpoczęcia najmu.
2. Przedłużenie najmu o więcej niż 1godzinę skutkuje dla Najemcy naliczeniem opłaty
za następną dobę.
3. Niezależnie od ust. 2, Najemca zobowiązuje się ponieść koszty szkód powstałych w
związku z przedłużeniem okresu wynajmu przez Najemcę, bez wcześniejszego
uzgodnienia z Wynajmującym.
4. Każde odstępstwo od uzgodnionego terminu wynajmu musi zostać wcześniej
zaakceptowane przez Wynajmującego.
5. Bezprawne korzystanie z pojazdu i brak kontaktu z Wynajmującym może zostać
potraktowane jako przywłaszczenie mienia i może zostać zgłoszone odpowiednim
organom ścigania – Policji.
§ 5. WARUNKI UŻYTKOWANIA SAMOCHODU
1. Wynajem samochodu zaczyna się i kończy w tym samym miejscu, chyba że Najemca
i Wynajmujący postanowili inaczej w umowie.
2. Najemca zobowiązuje się zwrócić samochód w stanie nie pogorszonym, z
uwzględnieniem normalnego zużycia będącego następstwem prawidłowego używania
samochodu.
3. W przypadku zabrudzenia wynajętego samochodu Najemca będzie zobowiązany do
pokrycia kosztów sprzątania lub umyci lub odkurzania samochód, w zakresie
niezbędnym do przywrócenia stanu przy wypożyczeniu.
4. Koszty sprzątania to:
a) Mycie samochodu – 30 zł brutto,
b) Odkurzanie i mycie wnętrza – 20 zł brutto,
c) Czyszczenie tapicerki z plam – 200 zł brutto.
5. Pojazdem może kierować wyłącznie Najemca, lub Autoryzowany kierowca
wymieniony w umowie najmu.
6. Najemca nie ma prawa oddać samochodu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub
w podnajem.

7. Samochód nie ma prawa opuszczać granic Polski bez zgody Wynajmującego.
8. Samochód nie może uczestniczyć w wyścigach, rajdach, lub zawodach.
9. Najemca nie może przewozić dóbr i towarów niezgodnych z prawem, w tym celnym,
drogowym oraz niezgodnych z przeznaczeniem pojazdu.
10. Pojazdem można przewozić jedynie taką liczę osób, która jest przewidziana w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
11. Wynajęty samochód nie może być używany pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub
innych środków odurzających. Skutki powstałe w wyniku nie przestrzegania tego
zakazu obciążają w całości Najemcę.
12. Bez zgody Wynajmującego nie wolno zarobkowo przewozić osób lub rzeczy.
13. Wynajętym pojazdem nie wolno holować innych pojazdów lub przyczep.
14. Najemcy nie wolno pozostawiać w samochodzie dokumentów oraz kluczyków
pojazdu.
15. Najemca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zmieniać
przeznaczenia pojazdu ani dokonywać jakichkolwiek zmian w pojeździe, a w
szczególności instalować dodatkowego wyposażenia.
16. Najemca ma zwrócić samochód z kompletem kluczyków i dokumentów w miejscu i
czasie określonym w umowie.
17. Podczas okresu najmu Najemca zobowiązuje się dbać o samochód, a w szczególności
sprawdzać poziom oleju w silniku, oraz innych płynów pojazdu, kontrolować
ciśnienie powietrza w oponach. Nie stosowanie się do powyższego będzie
zobowiązywało Najemcę do ponoszenia kosztów związanych z powstałymi szkodami
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.
18. Jeśli Najemca został powiadomiony o zbliżającym się przeglądzie technicznym, to nie
może przekroczyć limitu kilometrów wskazanego w umowie, przy którym planowany
jest przegląd.
19. W razie awarii podczas najmu na wszelkie ewentualne naprawy pojazdu należy
bezwzględnie zyskać zgodę Wynajmującego. Koszty samowolnej naprawy obciążają
w całości Najemcę.
20. W wynajętym samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz przewozu
zwierząt. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu Najemca może być obciążony
kosztami sprzątania, określonymi w ust. 4, oraz szkodami powstałymi w
samochodzie.

§ 6. KOSZTY WYNAJMU
1. Podana cena dotyczy najmu za cały okres w cenach brutto i zawiera koszty
ubezpieczenia OC/AC/NNW.
2. Za najem obowiązuje płatność z góry gotówką.
3. Z góry pobiera się również kaucję, która jest blokowana na czas wynajmu samochodu.
4. Kaucja zabezpiecza ewentualne szkody powstałe w trakcie najmu samochodu, koszty
sprzątania, zgodnie z § 5 ust. 4, oraz koszty dodatkowe naliczone zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.
5. Ceny najmu za dobę obowiązują według cennika zamieszczonego na naszej stronie
internetowej. Za każdy kilometr ponad przyznany limit związany z ilością
przejechanych kilometrów będzie naliczana dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem.
6. Wysokość kaucji wynosi: 500 – 1000 zł zależnie od rodzaju wynajętego pojazdu i
podana jest w cenniku na stronie internetowej.
7. W razie nie oddania samochodu z pełnym bakiem paliwa Wynajmujący obciąża
Najemcę kwotą wynikłą z ilości dolania paliwa do pełnego stanu, oraz kosztami
związanymi z dojazdem do stacji benzynowej.
§ 7. KOLIZJE, USZKODZENIA, KRADZIEŻ
1. W razie wypadku, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu obowiązkiem Najemcy jest
niezwłoczne poinformowanie Wynajmującego o tym zdarzeniu telefonicznie pod
numerem: ……………… lub e-mail: ……………..
2. Najemca

odpowiada materialnie

za

szkody wynikłe

z naruszenia

prawa,

niezachowania przez Najemcę należytej staranności przy używaniu przedmiotu najmu
oraz niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. W przypadku
uszkodzenia, lub straty pojazdu Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego
powiadomienia o zaistniałym fakcie Policji i Wynajmującego. Jeśli uszkodzenie
samochodu nastąpiło w wyniku kolizji drogowej z winy osób trzecich Najemca
zobowiązany jest do uzyskania oświadczenia sprawcy o jego winie, oraz pobrać od
sprawcy jego dane z polisy ubezpieczeniowej OC.
3. Najemca zobowiązany jest do dostarczenia Wynajmującemu niezwłocznie po
otrzymaniu, raportu powypadkowego, aktualnej kserokopii prawa jazdy i dokumentu
tożsamości kierowcy oraz kluczyków i dokumentów samochodu, raportu policyjnego
określającego sprawcę zdarzenia.

4. W razie braku możliwości dalszego samodzielnego poruszania samochodu Najemca w
porozumieniu z Wynajmującym zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu.
§ 8. INNE INFORMACJE
1. Najemca może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur i innych dokumentów drogą
elektroniczną, na adres email wskazany w umowie najmu w tym wszelkie
oświadczenia woli, wezwania i zawiadomienia.
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo
właściwy.
3. W przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy najmu Wynajmujący ma
prawo przekazać dane osobowe Najemcy organom ścigania zajmującym się egzekucją
prawa.
4. Administratorem danych osobowych Najemcy jest Wynajmujący. Dane te będą
przetwarzane w celu realizacji umowy, w tym w związku z rezerwacją, najmem
samochodu, likwidacją szkód komunikacyjnych, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t. jedn. Dz.U. 2016 r., poz.922).

Z warunkami ogólnymi umowy najmu samochodu zapoznałem się:
...………………………….………………………………………………………………………………

………..………
Podpis Najemcy

