EASY DOOR Wynajem Aut
Aleksandra Izydor 692 250 600
Easy Door Wynajem Aut -Aleksandra Izydor
ul. K. Wojtyły 11 , 64-980 Trzcianka,
NIP: 7772621094, REGON: 369210450

WARUNKI NAJMU
I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze warunki najmu dla przedsiębiorców (dalej: „Warunki najmu”) określają zasady i warunki świadczenia usług
przez Wynajmującego, w tym korzystania z Serwisu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Stron. Warunki
najmu nie mają zastosowania w stosunkach prawnych z konsumentami.
2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Warunkami najmu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację
Warunków najmu.
3. Warunki najmu stanowią integralną część Umowy Najmu zawartej pomiędzy Wynajmującym i Najemcą. W stosunkach
prawnych z Wynajmującym nie mają zastosowania ogólne warunki umów ani regulaminy stosowane przez Klientów.
4. Warunki najmu dostępne są m.in. na stronie internetowej Serwisu oraz u Wynajmującego.
5. Podstawowe definicje:
1) Wynajmujący –Aleksandra Izydor, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Easy Door Wynajem Aut Aleksandra
Izydor zam. w Trzciance przy ul. K. Wojtyły 11 , 64-980 Trzcianka, NIP: 7772621094, REGON: 369210450.
2) Najemca lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną,
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nawiąże stosunek prawny z
Wynajmującym w zakresie działalności Wypożyczalni;
3) Osoba upoważniona – oznacza Najemcę oraz każdą osobę fizyczną wskazaną przez Najemcę w Umowie Najmu jako
upoważnioną do prowadzenia Samochodu;
4) Wypożyczalnia – Easy Door Wynajem Aut, adres: ul. K. Wojtyły 11, 64-980 Trzcianka;
5) Samochód - pojazd należący do grupy pojazdów, będący przedmiotem Umowy Najmu lub Rezerwacji;
6) Serwis: serwis internetowy, prowadzony przez Wynajmującego pod adresem internetowym: easydoor.com.pl działający
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
7) Rezerwacja: dyspozycja najmu Samochodu złożona przez Klienta osobiście, za pomocą środków komunikacji
technicznej lub za pośrednictwem Serwisu,
8) Umowa Najmu: zawarta na skutek dokonania przez Klienta Rezerwacji i jej przyjęcia przez Wynajmującego;
9) Formularz, e-mail, Facebook i inne – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający dokonanie
Rezerwacji.

II. Informacje techniczne

1. Wynajmujący oferuje Serwisie działający za pośrednictwem witryny internetowej www.easydoor.com.pl
2. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń
umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarka internetowa), dostępu
do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
4. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki
hakerskie. Wynajmujący podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.
5. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Serwisu.

III. Dane osobowe

1. Podane przez Klientów dane osobowe Wynajmujący zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności:
1) Wynajmujący dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia,
aby dane te były:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi
celami;
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do
osiągnięcia celu przetwarzania.
2) Wynajmujący stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do
przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030
ze zm.).
3. Wynajmujący zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom.
4. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom. Wynajmujący może przekazać dane osobowe Najemcy
osobom trzecim, w sytuacjach, gdy Najemca podał nieprawdziwe dane lub gdy Samochód nie został zwrócony na
zasadach określonych w Umowie Najmu, jak również w przypadku roszczeń w stosunku do Najemcy, co do których
zostaną podjęte działania prawne. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione władzom, organom, w tym sądom
uprawnionym do prowadzenie spraw cywilnych oraz karnych. Ta procedura jest przeprowadzana m.in. w przypadku
podania fałszywych informacji przy zawieraniu Umowy Najmu, posługiwania się fałszywymi lub kradzionymi dowodami
tożsamości, braku zwrotu Samochodu, złamania zasad kodeksu drogowego i w innych przypadkach wskazanych w
powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Klientom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania,
usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.

IV. NAJEM
A. Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem

1. Najemca przyjmuje do wiadomości, że kierowca Samochodu musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać prawo jazdy
kategorii B przynajmniej od 2 lat.
2. Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu Umowy Najmu i wydaniu
Samochodu, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w Warunkach Najmu, a w przypadku
wskazania innych Osób upoważnionych należy przedstawić także dokumenty tej osoby, w tym prawo jazdy.
3. Najemca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechania Osób upoważnionych lub pasażerów tak samo jak za
swoje działania lub zaniechania.
4. Najemca oświadcza, że uprawnienia nie zostały mu odebrane w trybie administracyjnym lub sądowym.

B. Rezerwacja

1. Rezerwacja może być dokonana telefonicznie, mailowo, poprzez sms lub Facebook.
2. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do dokonania rezerwacji ( Przedsiębiorcy: KRS, NIP, nr dowodu
osobistego, nr prawo jazdy i data jego ważności. Klienci indywidualni/osoby fizyczne: PESEL, nr dowodu osobistego i prawa jazdy
oraz data jego ważności) , podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. Skutki nieprawidłowego podania danych obciążają
Klienta.
3. Klient podaje ww dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Warunków Najmu.
4. Rezerwacji można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
5. Wynajmujący ma prawo odmowy zawarcia Umowy Najmu lub realizacji Rezerwacji bez podawania przyczyn.
6. Rezerwacja może być anulowana przez Klienta na następujących zasadach:
a) do 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem najmu - bez żadnych kosztów;
b) w okresie krótszym niż 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem najmu - za opłatą w kwocie równej opłacie za
pierwsze dwa dni najmu Samochodu, ale nie większej niż łączna cena najmu potwierdzona w rezerwacji.
7. Jeżeli Wynajmujący nie odwoła rezerwacji i nie odbierze zarezerwowanego samochodu w uzgodnionym terminie,
samochód ten będzie dla niego zarezerwowany do upływu gwarantowanego okresu najmu wynoszącego 24 godziny.
8. Jeżeli – z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego – samochód z zarezerwowanej klasy (lub lepszej) nie będzie
mógł zostać wydany Najemcy (w potwierdzonej godzinie wydania samochodu z tolerancją 1 godziny), Wynajmujący
zapłaci na rzecz Najemcy karę umowną w wysokości 100% ceny netto najmu za pierwszy dzień najmu, łącznie z
wykupionymi opcjami dodatkowymi. Niniejsze kary nie obowiązują, jeżeli Wynajmujący z siedmiodniowym
wyprzedzeniem poinformował Najemcę o anulowaniu rezerwacji.

C. Zawarcie Umowy Najmu

1. Zawarcie Umowy Najmu następuje w formie pisemnej, w uzgodnionym przez Strony miejscu, najpóźniej w dniu
wydania Samochodu. Wzór Umowy Najmu dostępny jest u Wynajmującego.
2. Umowa Najmu jest umową na czas określony.
3. Do podpisania Umowy Najmu i wydania Samochodu Najemca zobowiązany jest okazać:

1) dwa dokumenty potwierdzające tożsamość osoby działającej w imieniu Najemcy;
2) prawo jazdy;
3) dane Osób upoważnionych wraz z ich zgodą na zawarcie Umowy Najmu (w formie pisemnej). Wzór oświadczenia
stanowi załącznik do Warunków Najmu;
4) pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika).
D. Wydanie i warunki używania Samochodu
1. Najemca otrzymuje Samochód szczegółowo opisany w Protokole Przekazania i Zwrotu Pojazdu.
2. Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia Samochodu. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, wyglądu
wewnętrznego i zewnętrznego, ewentualnego zapachu dymu tytoniowego i zauważonych uszkodzeń Samochodu zawiera
Protokół Przekazania i Zwrotu Pojazdu stanowiący integralną część Umowy Najmu.
3. Złożenie przez Najemcę podpisu na Umowie Najmu oraz na Protokole Przekazania i Zwrotu Pojazdu bez dodatkowych
uwag, jest jednocześnie potwierdzeniem, że Najemca dokonał odbioru Samochodu nie wnosząc zastrzeżeń, co do jego
stanu technicznego, wyglądu lub wyposażenia, jak również Warunków Najmu.
4. Najemca zobowiązuje się używać Samochód zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami, Umową Najmu,
wskazówkami Wynajmującego oraz instrukcjami producenta (zawartymi m.in. w Instrukcji obsługi Samochodu,
znajdującej się w każdym Samochodzie), a także zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi ruchu drogowego.
5. Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia Samochodu, w tym przed kradzieżą i włamaniem (w sposób
zwyczajowo przewidziany), w szczególności nie wolno pozostawiać w Samochodzie dokumentów pojazdu, kluczyków oraz
konieczne jest prawidłowe zamykanie Samochodu i stosowanie zabezpieczeń, w jakie wyposażony jest Samochód.
6. Najemca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zmieniać przeznaczenia Samochodu ani
dokonywać jakichkolwiek zmian w Samochodzie, a w szczególności instalować dodatkowego wyposażenia.
7. Najemca zobowiązany jest do stosowania w Samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w
dowodzie rejestracyjnym.
8. Najemca zobowiązuje się dbać o Samochód i utrzymywać go w dobrym stanie, w szczególności uwzględniając
właściwości Samochodu, jego zewnętrzny jak i wewnętrzny wygląd oraz wymagania określone Umową Najmu lub
przepisami prawa. Dobry stan Samochodu oznacza stan niepogorszony w stosunku do stanu z dnia jego wydania, z
uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowego używania.
9. Koszty zwykłego korzystania z Samochodu obciążają Najemcę.
10. Najemca nie może użytkować Samochodu do innych celów, które wykraczają poza postanowienia Umowy Najmu,
Warunków Najmu, w tym:
1) do transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących lub niebezpiecznych,
2) do przewozu większej liczby osób lub masy ładunku niż określone w dokumencie rejestracyjnym do udziału w
imprezach samochodowych, testach samochodów, off-road’ów, itp.,
3) Samochodu,
4) do uruchamiania lub holowania innych samochodów, przyczep, innych pojazdów lub przedmiotów,
5) do pomocy w popełnieniu czynów sprzecznych z prawem,
6) do użyczania lub podnajmu Samochodu osobom trzecim w jakichkolwiek celach,
7) gdy Najemca lub Osoba upoważniona, kierująca pojazdem pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych,
narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość lub zdolność reakcji,
8) poza granicami Polski, bez pisemnej zgody Wynajmującego.
11. W przypadku uszkodzenia Samochodu (łącznie z wnętrzem) z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Osób
upoważnionych lub pasażerów, Najemca jest odpowiedzialny za wynikające z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. Do
tego typu uszkodzeń zalicza się np. wypalone dziury w tapicerce, zabrudzenie tapicerki, uszkodzenia przełączników,
progów, wewnętrznych elementów karoserii, klamek, zamków itp.
12. Należy obserwować wszelkie nieprawidłowości związane z technicznym działaniem Samochodu. W przypadku
pojawienia się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej Najemca zobowiązany jest do powiadomienia Wynajmującego pod
numerem telefonu podanym przez Wynajmującego w Umowie Najmu Samochodu.
13. Zabronione jest palenie papierosów, wyrobów tytoniowych lub innych substancji w Samochodzie (zakaz dotyczy
zarówno Najemcy, Osoby upoważnionej, jak i pasażerów). W przypadku stwierdzenia podczas zwrotu Samochodu, że w
okresie najmu w Samochodzie palono, Najemca, w związku z koniecznością usunięcia skutków palenia (zapachów lub
pozostałości i śmieci), zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej wskazanej w Cenniku
Wynajmującego. Zapłata kary umownej nastąpi najpóźniej w momencie zwrotu Samochodu.
14. Niezależnie od powyższego, w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazów wskazanych w Warunkach Najmu,
Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej wskazanej w Cenniku Wynajmującego. Zapłata kary umownej
nastąpi najpóźniej w momencie zwrotu Samochodu.
15. W przypadku, jeżeli Wynajmujący na wniosek organów ścigania lub administracji zobowiązany będzie do udzielenia
pisemnej informacji o użytkowniku Samochodu, w związku z popełnionym w okresie najmu wykroczeniem lub
przestępstwem lub w związku z naliczeniem opłaty z tytułu nieopłaconego parkowania lub innej opłaty/kary z tytułu
naruszenia jakichkolwiek przepisów lub regulaminów związanych z korzystaniem z Samochodu, to Najemca zostanie
obciążony przez Wynajmującego dodatkową opłatą administracyjną zgodnie z Cennikiem Wynajmującego.

E. Opłaty

1. Najemca dokonać płatności :
1) gotówką
2) przelewem bankowym na rachunek bankowy Wynajmującego.
2. Całkowita opłata z tytułu najmu obliczana jest jako wielokrotność 24-godzinnych okresów, licząc od wskazanego w
Umowie Najmu momentu rozpoczęcia wynajmu do planowanego dnia jego zakończenia.
3. W przypadku płatności przelewem bankowym, czynsz najmu oraz inne opłaty określone są każdorazowo w Umowie
Najmu i płatne są z góry najpóźniej w momencie odbioru Samochodu od Wynajmującego.

F. Zwrot Samochodu

1. Najemca zobowiązany jest zwrócić Samochód Wynajmującemu z kompletem dokumentów i wyposażenia, w stanie w
jakim go wynajął (z uwzględnieniem normalnego zużycia będącego następstwem prawidłowego używania), z pełnym
bakiem paliwa, w miejscu, dniu i godzinie określonej w Umowie Najmu (z tolerancją plus/minus 60 minut).
2. Przedłużenie okresu najmu i/lub zmiana miejsca zwrotu Samochodu, możliwe jest po uzyskaniu pisemnej i uprzedniej
zgody oraz pod warunkiem zapłaty z góry uzgodnionej stawki najmu, łącznie z uprzednio wykupionymi opcjami
dodatkowymi, za dodatkowy przedłużony okres najmu.
3. Jeżeli Samochód nie zostanie zwrócony przez Najemcę w ustalonym w Umowie Najmu miejscu (punkcie zwrotu
samochodu) i/lub terminie, Najemca będzie zobowiązany do uiszczenia kary umownej w wysokości 300% dziennej stawki
najmu, łącznie z uprzednio wykupionymi opcjami dodatkowymi, za każdy dzień zwłoki w zwrocie Samochodu, do
momentu faktycznego zwrotu Samochodu Wynajmującemu lub odbioru Samochodu przez Wynajmującego.
4. Umowa Najmu zawarta jest na czas określony, dlatego nawet jeśli Samochód zostanie zwrócony przez Najemcę przed
wygaśnięciem umowy lub zostanie później odebrany przez Najemcę należność za najem Samochodu musi być zapłacona
w całości za cały okres najmu określony w Umowie Najmu. Kwota już uiszczona za niewykorzystany okres najmu nie
podlega zwrotowi.
5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym i odebrania
Samochodu od Najemcy, na koszt Najemcy, w przypadku:
1) stwierdzenia używania Samochodu z naruszeniem warunków Umowy Najmu, w tym Warunków Najmu,
2) gdy okoliczności stwierdzone przez Wynajmującego uzasadniają podejrzenie dokonania kradzieży lub usiłowania
kradzieży Samochodu przez osoby trzecie albo podjęcia próby jego przywłaszczenia przez Najemcę. Strony zgodnie
ustalają, że w przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, oświadczenie Wynajmującego o wypowiedzeniu
Umowy Najmu może być przekazane Najemcy drogą elektroniczną w formie e-maila wysłanego na wskazany przez
Najemcę adres poczty internetowej lub w formie sms –a wysłanego na wskazany przez Najemcę numer telefonu.

G. Opłata uzupełniająca lub kaucja
1. Wysokość kaucji / limit opłaty uzupełniającej określony jest w Umowie Najmu oraz wskazany na stronie www.easydoor.com.pl, a
jego wysokość zależy od klasy Samochodu.
2. Zasady postępowania w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy:
1) Najemca musi dokonać wpłaty kaucji gotówką lub przelewem bankowym na rachunek bankowy Wynajmującego. W
takim przypadku za moment zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Wynajmującego.
2) Kaucja musi zostać zapłacona przed wydaniem pojazdu
3) Kaucja zostanie zwrócona niezwłocznie po zwrocie Samochodu zgodnie z Umową Najmu, w ten sam sposób w jaki
została uiszczona przez Najemcę. Rzeczywisty czas realizacji przelewu jest każdorazowo uzależniony od banku Najemcy.
4) Kaucja może zostać wykorzystana przez Wynajmującego na pokrycie wszelkich roszczeń względem Najemcy bez
konieczności uzyskiwania odrębnych zgód Najemcy. Wynajmujący zobowiązany jest przedstawić Najemcy dokumenty
potwierdzające kwoty i podstawy skorzystania z kaucji.
5) Ostateczna decyzja w kwestii skorzystania z kaucji należy do Wynajmującego.

H. Ubezpieczenie

1. Każdy Samochód jest ubezpieczony w zakresie OC, AC, Assistance i NNW.
2. Najemca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami ubezpieczenia.
3. Najemca zobowiązany jest podjąć wszelkie działania oraz sporządzić wszelką dokumentację, które będzie wymagana
przez ubezpieczyciela w razie szkody.
4. Z zakresu ubezpieczenia mogą być wyłączone niektóre sytuacje lub szkody, w tym:
1) ucieczka Najemcy lub Osoby upoważnionej prowadzącej Samochód z miejsca wypadku lub kolizji,
2) złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody,
3) kierowania Samochodem w stanie po zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych, pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających,
4) kierowania Samochodem bez ważnego prawa jazdy,
5) wyjazdu Samochodem poza terytorium Rzeczypospolitej bez uprzedniej zgody Wynajmującego,

6) niedopełnienia przez Najemcę obowiązków wymaganych przez Ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty
odszkodowania,
7) przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności Samochodu lub innego naruszenia przepisów o ruchu
drogowym, obowiązujących w miejscu wystąpienia wypadku lub kolizji,
8) uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innego typu imprezach,
9) posłużenia się przez Najemcę nieprawdziwymi danymi i/lub dokumentami w celu wynajmu Samochodu.
5. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje również kradzieży Samochodu w przypadku gdy nie zostaną zwrócone (po
kradzieży) Wynajmującemu kluczyki lub/i dokumenty Samochodu lub w przypadku, gdy Samochód nie został właściwie
zabezpieczony przed kradzieżą lub włamaniem.
6. Najemca przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność względem Wynajmującego w przypadku odmowy
wypłaty Wynajmującemu odszkodowania przez ubezpieczyciela z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Osób
upoważnionych lub pasażerów.

I. Uszkodzenia, kolizje, kradzieże i inne

1. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu każde uszkodzenie, awarię lub utratę (w tym kradzież)
Samochodu lub jego wyposażenia, podając miejsce i okoliczności danego zdarzenia.
2. Najemca, w każdym przypadku, zobowiązany jest niezwłocznie sporządzić pisemne oświadczenie o okolicznościach
danego zdarzenia i przekazać je Wynajmującemu.
3. Najemca, bez uprzedniej zgody Wynajmującego, nie jest uprawniony do dokonywania w Samochodzie jakichkolwiek
napraw.
4. W przypadku kolizji z udziałem Samochodu lub kradzieży Samochodu bądź jego wyposażenia, Najemca zobowiązany
jest wezwać Policję na miejsce kolizji lub powiadomić Policję o kradzieży i zawiadomić o zdarzeniu Wynajmującego
(tel.692 250 600, e-mail: aleksandra.izydor@gmail.com). Najemca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać
Wynajmującemu protokół Policji sporządzony na okoliczność kolizji/kradzieży. Najemca powinien także dołożyć starań,
aby w miarę posiadanych możliwości, uzyskać i przekazać Wynajmującemu dane dotyczące uczestników oraz świadków
kolizji, kradzieży lub uszkodzenia Samochodu, w tym w szczególności informacji o wystawcy i numerze polisy
ubezpieczeniowej OC sprawcy zdarzenia (jeżeli nie jest nim Najemca).
5. Najemca zobowiązany jest do udzielenia pomocy Wynajmującemu oraz/lub ubezpieczycielowi Samochodu we
wszystkich postępowaniach związanych z kolizją, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu lub/i jego wyposażenia, do
jakich doszło w okresie najmu. W żadnym wypadku Najemca nie jest uprawniony do akceptowania jakichkolwiek roszczeń
osób trzecich.
6. Najemca przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność względem Wynajmującego w przypadku odmowy
wypłaty Wynajmującemu odszkodowania przez ubezpieczyciela z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Osób
upoważnionych lub pasażerów.

J. Rozwiązanie Umowy Najmu

1. Rozwiązanie Umowy Najmu lub odstąpienie od Umowy Najmu może nastąpić na zasadach określonych w przepisach
kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).
2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub skutki decyzji Klienta.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

1. Najemca ponosi każdorazowo (niezależnie od odpowiedzialności wskazanej w Warunkach Najmu lub Umowie Najmu
oraz niezależnie od ubezpieczenia Samochodu i uzyskanego z tego tytułu odszkodowania) odpowiedzialność –
jednorazową tzw. opłatę za przestój Samochodu w wysokości wskazanej w Cenniku Wynajmującego, dostępnym w
Serwisie, w tym w przypadku powstania:
1) szkody komunikacyjnej w Samochodzie lub/i wszelkich innych szkód,
2) zniszczenia (z wyłączeniem szkody całkowitej) lub utraty Samochodu,
3) kradzieży Samochodu w sytuacji, w której Najemca dochował obowiązków w zakresie zabezpieczenia Samochodu.
Kwota ta nie podlega zwrotowi oraz roszczeniom.
2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (w tym straty i utracone korzyści) powstałe w Samochodzie, które
nie są objęte ubezpieczeniem lub które nie zostaną pokryte przez ubezpieczyciela w całości lub w części.
3. Z wyłączeniem uszkodzeń, dla których w Cenniku Wynajmującego określono opłatę ryczałtową, Najemca ponosi
również pełną odpowiedzialność za usterki mechaniczne Samochodu powstałe z przyczyn leżących po stronie Najemcy
lub niepodlegające naprawie gwarancyjnej.
4. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich strat Wynajmującego oraz usunięcia wszelkich szkód w majątku
Wynajmującego powstałych w związku z używaniem przez niego Samochodu niezgodnie z Umową Najmu, w tym w
przypadku nadmiernego zużycia Samochodu lub utraty/spadku jego wartości, uszkodzenia opon, wycieraczek, wnętrza
Samochodu, w tym uszkodzenia wyposażenia Samochodu, szkody wywoływanej niedopałkami papierosów, lub
utraconych zarobków w wysokości stawki najmu za każdą rozpoczętą dobę.

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary, mandaty lub opłaty (w tym parkingowe), których
nałożenie wynika z naruszenia lub nieprzestrzegania przez Najemcę przepisów prawa, w tym przepisów o ruchu
drogowym, jak również innych przepisów/regulaminów określających zasady korzystania z dróg i/lub parkingów. Wszelkie
mandaty/opłaty oraz koszty, o których mowa z zdaniu poprzedzającym zobowiązany jest pokryć Najemca.
6. Ciężar wykazania, iż Najemca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
leży po stronie Najemcy.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

1. Wynajmujący odpowiedzialny jest jedynie za szkody poniesione przez Najemcę w związku z wykonaniem Umowy
Najmu, gdy te szkody spowodowane zostały umyślnie przez Wynajmującego.
2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które Najemca przewoził, utracił lub pozostawił w Samochodzie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Najemca nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy Najmu na osobę trzecią
bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Odstępstwa od Warunków Najmu zawarte są w Umowie Najmu. Wszelkie załączniki do Umowy Najmu, w tym Warunki
Najmu stanowią integralną części Umowy Najmu.
3. Umowa Najmu podlega prawu polskiemu.
4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

