OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW
§ 1 Przedmiot umowy
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Wynajmujący firma SmArt 4U oddaje do użytkowania Najemcy pojazd na okres opisany w umowie i na warunkach przedstawionych poniżej.
Wynajmujący oddaje Najemcy samochód w pełni sprawny, nieuszkodzony (brak na nim widocznych gołym okiem uszkodzeń), wyposażony w wymagane akcesoria (m. in.
apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, zestaw naprawczy koła), kluczyk i dokumenty pojazdu oraz oświadcza, że pojazd jest wolny od wad prawnych.
W przypadku stwierdzenia przez Najemcę jakichkolwiek wad, uszkodzeń lub braków jest on zobowiązany wpisać je do protokołu zdawczo odbiorczego w rubryce „UWAGI”. Brak
takich wpisów oznaczać będzie, że wszelkie uszkodzenia lub braki zostały spowodowane przez Najemcę i ponosi on za nie odpowiedzialność na warunkach opisanych “Umowie
najmu” oraz w ogólnych warunkach umowy.
§2 Zasady najmu
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Użytkownik zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i dokumentami, w miejscu gdzie samochód pobrał lub w innym uzgodnionym,
najpóźniej w dniu zakończenia umowy.
Wynajmujący pokrywa koszty ubezpieczenia samochodu OC, AC.
Najemcą może być osoba, która ukończyła 21 (dwadzieścia jeden) lat i posiada prawo jazdy nie krócej, niż 1 (jeden) rok.
Najemca zobowiązuje się przestrzegać warunków określonych w dowodzie rejestracyjnym dot. m.in. ilości pasażerów, ładowności pojazdu, używać i obsługiwać samochód
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w "Instrukcji obsługi", jak również zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym i innych aktów prawnych.
Najemca nie może rozporządzać samochodem, ani ustanawiać na nim jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich. Najemca bez zgody Wynajmującego nie może oddawać
samochodu do używania osobom trzecim. Za wyjątkiem osób zaakceptowanych przez Wynajmującego, znajdujących się na liście osób uprawnionych do kierowania
samochodem.
Najemca nie ma prawa dokonywać, ani zlecać żadnych zmian ani napraw w samochodzie we własnym zakresie, za wyjątkiem naprawy koła lub wymiany żarówek. Najemca jest
obowiązany pokryć koszty z tym związane.
Najemca wyraża zgodę na monitorowanie parametrów ruchu samochodu za pośrednictwem dowolnie wybranych przez Wynajmującego urządzeń elektronicznych
W samochodzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów.
Samochód nie może być używany do brania udziału rajdach, zawodach samochodowych, wyścigach oraz imprezach publicznych.
§ 3 Zdarzenia losowe
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W razie wypadku, kolizji, kradzieży, włamania do samochodu, zgubienia kluczy, dokumentów, zniszczenia znajdującej się na samochodzie reklamy, Najemca jest zobowiązany
do natychmiastowego powiadomienia o tym Wynajmującego i policję. Najemca zobowiązany jest do dostarczenia Wynajmującemu zaświadczenia z policji o zaistniałym fakcie,
wraz z pełną informacją na temat zdarzenia oraz zestawieniem wszelkich zniszczeń / strat. W przypadku szkody na pojeździe z winy nieumyślnej, Najemca odpowiada
materialnie do sumy 1500 pln.
Najemca jest zobowiązany do udzielenia pomocy Wynajmującemu lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z
wypadkiem lub szkodą.
§ 4 Czas najmu
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Wynajmujący daje w najem pojazd Najemcy na czas określony.
Początek i koniec okresu najmu jest określony w „Umowie najmu”
W przypadku okoliczności, których nie dało się przewidzieć w okresie zawarcia niniejszej umowy Wynajmujący jest upoważniony w każdym czasie zażądać wydania samochodu,
zaś Najemca zobowiązany jest samochód niezwłocznie zwrócić. Wynajmującemu przysługuje takie prawo także w przypadku, gdy poweźmie uzasadnioną wątpliwość odnośnie
prawidłowego użytkowania samochodu albo w przypadku innego naruszania postanowień niniejszej umowy przez Najemcę lub osobę, której Najemca powierzył samochód.

1.

Stawka za wynajem według cennika, naliczana jest od godziny dnia początku wynajmu, do godziny 14.00 dnia następnego, jednak na czas nie dłuższy niż 24 h. Koszt dopisania
dodatkowego kierowcy do pojazdu, wynosi 10 pln, za każdy dzień .
Dzienny limit przebiegu pojazdu w cenie najmu, wynosi 120 km. Przekroczenie limitu powoduje naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 1 pln za kilometr.
Pojazd w chwili zwrotu musi być sprawny technicznie, czysty i zatankowany. Za zwrot brudnego samochodu pobierana jest opłata 50 pln w przypadku znacznego zabrudzenia
wnętrza lub tapicerki 200 pln. Ewentualne uwagi o stanie pojazdu należy wpisać do rubryki "Uwagi" w protokole zdawczo - odbiorczym. W chwili zwrotu, w pojeździe powinna
być taka sama ilość paliwa jak przy wyjeździe. Za zwrot nie zatankowanego samochodu, pobierana jest opłata 250 pln.
Przed wydaniem samochodu Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję w wysokości od 300 pln, na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy z
tytułu umowy najmu. Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z kwoty kaucji, wszelkich kwot tytułem odszkodowań, kar umownych i pokrycia kosztów, do pokrycia, których
Najemca jest zobowiązany na mocy niniejszej umowy najmu. Kaucja zostanie rozliczona niezwłocznie po zakończeniu umowy najmu.
W przypadku braku zwrotu samochodu w umówionym terminie Najemca zapłaci Wynajmującemu opłatę dodatkową w wysokości pięciokrotności czynszu najmu za jedną dobę,
za każdy dzień opóźnienia. Niezależnie od powyższego brak zwrotu samochodu w umówionym terminie o ponad 24 godz. powoduje powiadomienie Policji o fakcie kradzieży
samochodu, a wszelkie konsekwencje i koszty wynikające z wszczęcia poszukiwania samochodu ponosi Najemca.
Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia pojazdu innym, lub w przypadku braku takiej
możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres.
Wszystkie powyższe kwoty, są kwotami netto i jest do nich doliczany podatek VAT.

§ 5 Płatności, kary umowne
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§ 6 Odpowiedzialność
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Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za szkody powstałe w/na pojeździe, jeżeli:

szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa Najemcy, szkoda powstała wskutek winy umyślnej Najemcy, szkoda powstała wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z
instrukcja obsługi pojazdu,

szkoda powstała wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z obowiązującymi przepisami w tym “prawo o ruchu drogowym” i innymi postanowieniami prawa polskiego,

szkoda powstała wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających

szkoda powstała w wyniku kolizji bądź wypadku a Najemca nie wezwał Policji na miejsce zdarzenia i nie może przedstawić najmującemu protokołu policyjnego
sporządzonego na okoliczność zdarzenia,

szkoda powstała w wyniku kolizji bądź wypadku z winy osoby trzeciej a Najemca nie zadbał o uzyskanie wszelkich niezbędnych danych od sprawcy,

Najemca odmawia udzielenia wszelkiej pomocy najmującemu w sprawach związanych ze szkoda w szczególności z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych lub
sprawach sadowych,

szkoda powstała wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem i z zapisami niniejszej umowy
W przypadku kradzieży pojazdu, Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży, jeżeli nie zabezpieczył w sposób odpowiedni pojazdu przed
kradzieżą, a także jeżeli utracił klucze bądź dokumenty pojazdu.
Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie przekroczenia prawa w zakresie użytkowania pojazdu min. za mandaty, nieuregulowane opłaty parkometrowe itp.
§ 7 Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.

Ilekroć w treści niniejszych “Ogólnych Warunków Umowy” jest mowa o “Umowie najmu”, za “Umowę najmu” rozumie się również “Ogólne Warunki Umowy”.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych, odszkodowania, bądź innych roszczeń w pełnej wysokości, przekraczającej wysokość zastrzeżonych niniejszą
Umową kar.
W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umowa, maja zastosowanie odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego
Sadem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sad właściwy dla miejsca siedziby Wynajmującego.
Najemca potwierdza , że przekazane dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na ich przechowywanie wraz z kopiami dokumentów w bazie Wynajmującego, a także na
ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do
realizacji Umowy, oraz do jej zabezpieczenia finansowego.

Oświadczenie Najemcy:
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z “Ogólnymi Warunkami Umowy” i postanowienia w nich zawarte bez zastrzeżeń akceptuje.
Najemca

