
OGÓLE WARUNKI NAJMU POJAZDÓW

§ 1 Definicje i interpretacja

1. Terminy pisane w niniejszych  Ogólnych Warunkach  Najmu Pojazdów (OWNP)  wielką  literą są  zdefiniowane w tekście  OWNP lub 
w niniejszym § 1.

2. W niniejszym OWNP:

a) wszelkie odniesienia do osoby lub podmiotu obejmują wszelkie osoby prawne lub fizyczne, spółki, spółki cywilne, organy administracji publicznej 
lub inne organy (zarówno posiadające osobowość prawną, jak i nie); 

b) jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, odniesienia do liczby pojedynczej obejmują odniesienia do liczby mnogiej i odwrotnie; oraz

c) słowa „inne”, „obejmuje”, „obejmując”, „w tym”, „w szczególności” oraz „szczególnie” nie oznaczają żadnych ograniczeń.

3. Na potrzeby o OWNP następującym terminom przypisuje się następujące znaczenie:

a) Wynajmujący  

Pieczęć firmowa Wynajmującego/oznaczenie Wynajmującego

będący stroną Umowy Najmu (jak zdefiniowano poniżej);

b) Najemca   – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa w art. 33 1 kodeksu 
cywilnego, z którą Wynajmujący zawarł Umowę Najmu, spełniająca wymagania, o których mowa w § 3 ust. 1 OWNP;

c) Użytkownik   – osoba fizyczna upoważniona przez Najemcę w Umowie Najmu do używania Pojazdu w trakcie trwania Umowy Najmu, spełniająca 
wymagania, o których mowa w § 3 ust. 3 OWNP; 

d) Strony   – Wynajmujący i Najemca;

e) Pojazd   – pojazd mechaniczny będący przedmiotem zawartej Umowy Najmu;

f) Umowa Najmu   – umowa zawarta przez Wynajmującego z Najemcą, której przedmiotem jest oddanie Najemcy Pojazdu w najem, tj. do używania 
na czas oznaczony i za wynagrodzeniem;

g) Protokół   – protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik do Umowy Najmu, będący jej integralną częścią, określający stan Pojazdu (w tym 
stan techniczny) w chwili jego odbioru przez Najemcę oraz w chwili zwrotu Wynajmującemu.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze OWNP, określają szczegółowe zasady najmu Pojazdów, na podstawie Umów Najmu zawieranych w ramach działalności gospodarczej 
Wynajmującego.

2. OWNP nie uchybiają treści Umów Najmu zawartych przez Najemców z Wynajmującym, co oznacza, że w przypadku sprzeczności treści Umowy  
Najmu z treścią niniejszych OWNP pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Najmu. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że wszelkie ewentualne  
odstępstwa od niniejszych OWNP dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Niniejsze OWNP wraz z załącznikami, w tym tabelą opłat zawierająca zestawienie kwot należnych Wynajmującemu od Najemcy w przypadku 
naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy („Tabela Opłat”) zostały Najemcy udostępnione przed zawarciem Umowy Najmu w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z ich postanowieniami oraz przekazane w formie papierowej przy zawarciu Umowy Najmu. Najemca zawierając Umowę 
Najmu oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi OWNP i Tabelą Opłat, oraz że akceptuje ich postanowienia. 

4. Odmowa akceptacji OWNP uprawnia Wynajmującego do odmowy zawarcia Umowy Najmu. 

§ 3 Obowiązki Najemcy

1. Uprawnioną do zawarcia Umowy Najmu z Wynajmującym jest: 

a) osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące wymagania: 

- legitymuje się i przedstawi Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub paszport, 



- legitymuje się i przedstawi Wynajmującemu ważne prawo jazdy uprawniające do kierowania Pojazdem będącym przedmiotem Umowy Najmu; 

- ukończyła 21 lat, w przypadku, gdy przedmiotem Umowy Najmu są Pojazdy klasy A, B lub C lub ukończyła 25 lat, w przypadku, gdy przedmiotem  
Umowy Najmu są Pojazdy o klasach wyższych. 

b) osoba prawna (lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego). 

2. Organ lub pełnomocnik zawierający Umowę Najmu w imieniu osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, zobowiązany jest przy zawarciu  
Umowy Najmu przedłożyć Wynajmującemu dokumenty potwierdzające umocowanie do zawarcia Umowy Najmu w imieniu tej osoby, takie jak: odpis z 
rejestru przedsiębiorców KRS (lub wydruk z CIKRS odpowiadający aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców KRS) lub innego właściwego rejestru, 
pełnomocnictwo i odpis KRS z dnia udzielenia pełnomocnictwa lub z innego równoważnego rejestru, gdy umowa jest zawierana przez pełnomocnika.

3. W Umowie Najmu zawieranej przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej (a w okolicznościach uzgodnionych z Wynajmującym także 
osoba, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, jeżeli zamierza oddać pojazd do używania osobie trzeciej), osoba taka wskazuje dane Użytkowników. 
Użytkownicy Ci muszą mieć ukończone 21 lat, w przypadku, gdy przedmiotem Umowy Najmu są Pojazdy klasy A, B lub C lub ukończonej 25 lat, w 
przypadku, gdy przedmiotem Umowy Najmu są Pojazdy klasach wyższych.

4. Najemca zobowiązany jest  zapoznać Użytkowników z treścią  niniejszych OWNP i  zapewnić  ich respektowanie przez  Użytkowników.  Najemca 
odpowiada za działania i zaniechania Użytkowników jak za działania i zaniechania własne. (W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 lit.  b) Strony 
wyłączają stosowanie art. 429 k.c.). Obowiązki Najemcy, wskazane w ust. 6 poniżej, stosuje się odpowiednio w stosunku do Użytkowników.

5. W przypadku  naruszenia  obowiązków,  wskazanych w ust. 6  poniżej,  Wynajmujący może nałożyć  na Najemcę karę lub opłatę  określoną  na 
podstawie Tabeli Opłat. Uprawnienie to nie wyłącza innych środków prawnych przysługujących Wynajmującemu w przypadku naruszenia przez Najemcę 
istotnych obowiązków wynikających z Umowy Najmu lub niniejszych OWNP, w tym nie ogranicza uprawnienia do żądania  zapłaty  odszkodowania  
uzupełniającego na zasadach ogólnych ustawy kodeks cywilny. 

6. Najemca zobowiązuje się do używania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem postanowień Umowy Najmu i niniejszych OWNP, 
a w szczególności do: 

a) używania Pojazdu w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu Pojazdu, zgodnie z jego instrukcją obsługi i zaleceniami producenta  
Pojazdu, w szczególności przewozu osób w ilości nieprzekraczającej dopuszczalnej ilości wskazanej przez producenta;

b) odpowiedniego zabezpieczania (aktywacja alarmu) i zamykania Pojazdu przy każdorazowym jego opuszczeniu;  

c) zabezpieczaniu dowodu rejestracyjnego, kluczyków i sterownika alarmu poza Pojazdem przy każdorazowym jego opuszczeniu; 

d) ponoszenia wszystkich kosztów bieżącej eksploatacji Pojazdu;

e) wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli Pojazdu obejmującej co najmniej sprawdzenie i uzupełnienie  
oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, sprawdzania prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł; 

f) nie  ingerowania  w  substancję  Pojazdu  oraz  zachowania  wszystkich  elementów wyposażenia,  w  tym oznakowania  graficznego  Pojazdu  bez  
uszczerbku; 

g) stosowania rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika Pojazdu, wskazanego w dowodzie rejestracyjnym w pozycji P3; 

h) udostępniania Pojazdu do używania w imieniu Najemcy tylko i wyłącznie Użytkownikom, którzy zostali wskazani przez Najemcę w Umowie Najmu i  
posiadają niezbędne uprawnienia do prowadzenia Pojazdu;

i) nie oddawania Pojazdu w podnajem, dzierżawę, użyczenie lub nie udostępniania go bez względu na podstawę prawnej osobom trzecim bez 
uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; 

j) natychmiastowego  zawiadomienia  Wynajmującego  o nieprawidłowym  funkcjonowaniu  Pojazdu,  w szczególności  w  przypadku  zapalenia  się 
kontrolek; 

k) przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym oraz innych obowiązujących przepisów prawa w Polsce oraz na terenie kraju, w którym Pojazd 
jest użytkowany;

l) postoju i parkowania Pojazdu w miejscach do tego przeznaczonych gwarantujących prawidłowe zabezpieczenie Pojazdu;

m) bieżącego  pokrywania  opłat  parkingowych,  autostradowych,  oraz  innych  opłat  związanych  z korzystaniem  z  Pojazdu,  w  tym  należności 
prywatnoprawnych i  publicznoprawnych,  kar,  grzywien,  mandatów wynikłych z korzystania z Pojazdu powstałych lub wystawionych podczas trwania 
Umowy Najmu, chyba że konieczność ich poniesienia spowodowana została okolicznościami leżącymi po stronie Wynajmującego. W przypadku otrzymania 
tego typu obciążeń przez Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się je uregulować niezwłocznie, na pierwsze wezwanie Wynajmującego. Wynajmujący, w  
okolicznościach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym może obciążyć Najemcę opłatą za administrację w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat; 

n) zwrotu Pojazdu wysprzątanego i umytego, którego zbiornik paliwa został przez Najemcę uzupełniony do poziomu początkowego wynikającego z 
Protokołu, we wskazane i uzgodnione miejsce wraz z kompletem dokumentów, kluczyków, pilotów i innych wydanych elementów i akcesoriów;

o) aktywnego współdziałania z Wynajmującym w toku postępowania przed ubezpieczycielem, mającym za przedmiot likwidację szkody w Pojeździe;



p) udzielania wyczerpujących i prawdziwych wyjaśnień dotyczących przebiegu zdarzenia wywołującego szkodę w Pojeździe;

q) należytego zabezpieczenia interesów Wynajmującego w wyniku zdarzenia wywołującego szkodę w Pojeździe, w tym w szczególności w miarę 
możliwości uzyskanie danych osobowych świadków zdarzenia, oraz jego uczestników, wezwania Policji na miejsce zdarzenia i wykonania dokumentacji 
fotograficznej na miejscu zdarzenia;

r) bezwzględnego przestrzegania zakazu: 

1) prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych. W przypadku niezachowania  
tego zakazu Najemca odpowiada za szkody wynikłe z prowadzenia Pojazdu w pełnym zakresie zarówno w stosunku do Wynajmującego jak i osób trzecich;

2) palenia  tytoniu  w  Pojeździe,  używania  papierosów  elektronicznych,  spożywania  alkoholu,  zażywania  narkotyków  i  innych  substancji  
psychotropowych; 

3) używania Pojazdu do uruchamiania innych pojazdów, a także holowania innych pojazdów, przyczep lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub  
przekraczanie dopuszczalnej ładowności Pojazdu;

4) używania Pojazdu do świadczenia usług przewozu osób lub mienia;

5) dokonywania w Pojeździe przeróbek lub zmian, w tym dokonywanie w Pojeździe napraw, za wyjątkiem czynności obsługi codziennej;

6) używania Pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach, oraz do nauki jazdy;

7) przewożenia w Pojeździe zwierząt;

8) oklejania Pojazdu jakimikolwiek materiałami lub usuwania z Pojazdu oznaczeń Wynajmującego;

9) używania Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, nieprzeznaczonych do ruchu drogowego;

10) przewożenia w pojeździe materiałów lub substancji mogących powodować zniszczenie, uszkodzenie lub nieodwracalne zabrudzenie Pojazdu, w  
tym materiałów niebezpiecznych;

11) przewożenie  w Pojeździe  mebli  lub  innych  przedmiotów wielkogabarytowych,  chyba że  Pojazd został  przystosowany do takiego celu  przez 
producenta i Wynajmujący wyraził na takie wykorzystanie Pojazdu zgodę.

7. Koszty paliwa zużytego podczas trwania Umowy Najmu, płynów eksploatacyjnych oraz naprawy lub wymiany ogumienia uszkodzonego w trakcie  
Umowy Najmu (a w wypadku braku możliwości zakupu pojedynczej opony tego samego typu, również drugiej opony na tę samą oś) pokrywa Najemca.

8. Najemca przyjmuje do wiadomości i nie sprzeciwia się wyposażeniu Pojazdu przez Wynajmującego w urządzenie monitorujące GPS, którego 
zadaniem jest ochrona Pojazdu przed kradzieżą i wywozem poza granice Polski.

9. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty Pojazd, w tym za działania i zaniechania wskazanych przez siebie Użytkowników i innych  
osób, którym bez zgody Wynajmującego Pojazd powierza.

10. W przypadku  uzyskania  uzasadnionego  przekonania,  że  Najemca korzysta  z  Pojazdu  w (i)  sposób  niezgodny  z Umową  Najmu,  OWNP lub 
przeznaczeniem  Pojazdu,  a także,  (ii)  gdy  z  okoliczności  wynika  uzasadnione  podejrzenie  dokonania  kradzieży  lub  przywłaszczenia  Pojazdu, 
Wynajmujący może rozwiązać Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie może nastąpić poprzez przesłanie Najemcy na podany  
przez niego adres e-mail lub numer telefonu wiadomości zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu wraz ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia, z  
tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Najemca jest konsumentem, a zawarcie Umowy Najmu nastąpiło przed dniem 08.09.2016 r. oświadczenie o  
wypowiedzeniu Umowy Najmu powinno mieć formę pisemną. W przypadku, gdy przyczyną wypowiedzenia jest okoliczność wskazana w pkt (i) Najemca  
jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Pojazdu do miejsca wskazanego w Umowie Najmu lub uzgodnionego z Wynajmującym, nie później jednak 
niż w ciągu 24 godzin.

11. Najemca jest odpowiedzialny za naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Najmu przez Najemcę, w  
związku z naruszeniem obowiązku zwrotu Pojazdu w stanie niepogorszonym. Naprawienie szkody następuje przez zapłatę na rzecz Wynajmującego  
opłat wskazanych w Tabeli Opłat lub kosztów i wydatków poniesionych lub koniecznych do poniesienia przez Wynajmującego w celu przywrócenia  
Pojazdu do stanu poprzedniego, chyba że Najemca udowodni, że naruszenie umowy najmu lub OWNP nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie  
Najemcy i innych podmiotów, za które Najemca ponosi odpowiedzialność. 

§ 4 Okres najmu

1. Okres najmu został określony w Umowie Najmu.

2. Opóźnienie w zwrocie Pojazdu nieprzekraczające 59 minut nie spowoduje naliczenia żadnych dodatkowych opłat. W przypadku zwrotu Pojazdu po 
upływie dozwolonego opóźnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący ma prawo do naliczenia opłaty za opóźnienie za kolejną (i  
następne) doby, tj. wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania przez Najemcę z Pojazdu w wysokości dwukrotności stawki dobowej wynikającej 
z Umowy Najmu. 

3. Przedłużenie okresu najmu Pojazdu jest możliwe jedynie w wypadku łącznego spełnienia następujących warunków:



a.a) zgłoszenia Wynajmującemu zamiaru przedłużenia Umowy Najmu, które to zgłoszenie może zostać dokonane w formie wiadomości e-mail, w  
formie pisemnej lub innej uzgodnionej z Wynajmującym, umożliwiającej potwierdzenie otrzymania takiego wniosku przez Najemcę, na co najmniej 12  
godzin przed upływem terminu zwrotu określonego w Umowie Najmu; oraz

a.b) uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie Umowy Najmu. 

4. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Wynajmujący nie jest zobowiązany, a jedynie uprawniony do wyrażenia zgody na przedłużenie okresu 
najmu Pojazdu.

5. W przypadku niedokonania przez Najemcę zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie lub w terminie uzgodnionym z Wynajmującym,  
Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pojazdu, w wysokości dwukrotności stawki  
dobowej wynikającej z Umowy Najmu, za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania po upływie terminu, w którym zwrot Pojazdu miał nastąpić.

6. Niezależnie od postanowień ust. 4 i 5, w przypadku gdy opóźnienie w zwrocie Pojazdu przekroczy 6 godzin od momentu upływu terminu zwrotu  
określonego w Umowie Najmu lub uzgodnionego z Wynajmującym i Najemca nie skontaktuje się z Wynajmującym lub nie będzie odpowiadał na próby 
kontaktu telefonicznego lub mailowego podejmowane przez z Wynajmującego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego powiadomienia 
organów ścigania o utracie Pojazdu.

7. W przypadku zadeklarowania przez Najemcę gotowości zwrotu Pojazdu w miejscu i terminie innym niż zostało to ustalone w Umowie Najmu  
Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami ustalonymi na podstawie Tabeli Opłat.

§ 5 Odbiór i zwrot Pojazdu

1. Odbiór i  zwrot Pojazdu nastąpi w miejscu i  czasie wskazanym przez Wynajmującego lub uzgodnionym przez Strony, na podstawie Protokołu  
podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Najemca może w Umowie Najmu upoważnić do udziału w czynnościach odbioru lub zwrotu  
Pojazdu jego Użytkownika lub Użytkowników.

2. Wynajmujący udostępnia Najemcy Pojazd sprawny technicznie,  posiadający kompletne wyposażenie,  wymagane dokumenty i  jeden komplet  
kluczy lub kartę, zatankowany paliwem do pełna albo w stopniu wskazanym na Protokole, posiadający aktualne badanie techniczne, a także posiadający 
ważne ubezpieczenie OC, AC i NNW.

3. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem Pojazdu w trakcie jego odbioru. Wszelkie uwagi Najemcy dotyczące stanu Pojazdu w  
chwili jego odbioru powinny zostać uwzględnione w Protokole. 

4. W momencie zwrotu Pojazdu, upoważniony przedstawiciel Wynajmującego dokona oceny stanu Pojazdu. Wszelkie uwagi wpisane zostaną do  
Protokołu. Tabela Opłat reguluje wybrane zryczałtowane opłaty za wybrane braki/ uszkodzenia w Pojeździe.

5. Zwrot  Pojazdu oraz  kluczyków i  dokumentów może nastąpić  tylko na rzecz  przedstawiciela  Wynajmującego.  Zabronione jest  przekazywanie 
kluczyków  oraz  dokumentów  Pojazdu  osobom  nieuprawnionym.  Zwrot  Pojazdu  powinien  zostać  potwierdzony  Protokołem  podpisanym  przez 
przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę. Jeżeli  Najemca uchyla się od udziału w odbiorze Pojazdu lub podpisaniu Protokołu odbioru albo jest 
nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu Pojazdu, Wynajmujący może dokonać odbioru Pojazdu jednostronnie, podpisując Protokół.

6. W momencie wydania i zwrotu Pojazdu w Protokole odnotowany zostaje przebieg Pojazdu. W przypadku, gdy Umowa Najmu przewiduje opłatę  
dodatkową za przekroczenie ustalonego limitu kilometrów, odnotowane wskazania licznika są podstawą do obliczenia opłaty dodatkowej za każdy kilometr  
powyżej ustalonego limitu.

§ 6 Uszkodzenia i kradzież Pojazdu

1. W  przypadku  uszkodzenia,  zniszczenia  lub  kradzieży  Pojazdu  Najemca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  zawiadomienia  Policji  oraz 
poinformowania Wynajmującego.

2. Najemca ma obowiązek dostarczenia  Wynajmującemu,  w terminie  24  godzin  od chwili  zdarzenia lub powzięcia  przez  Najemcę informacji  o 
zdarzeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej:

a.a) druku zgłoszenia szkody zgodnego z wymogami ubezpieczyciela; 

a.b) kopii prawa jazdy Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała Pojazdem;

a.c) kopii dokumentu tożsamości Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała Pojazdem;

a.d) dokumentów Pojazdu, kluczyków, pilotów itp;

a.e) oświadczenia sprawcy szkody, o ile zostało sporządzone;

a.f) wszelkich innych informacji i dokumentów uzasadnionych okolicznościami.

3. W przypadku nie spełnienia przez Najemcę obowiązków przewidzianych w ust. 1 i 2 powyżej, z przyczyn leżących po stronie Najemcy, jeżeli na  
skutek zaniechań Najemcy nie powstanie lub zwiększenie szkody w Pojeździe, która nie zostanie pokryta z ubezpieczenia Pojazdu Najemca może zostać 
zobowiązany przez Wynajmującego do uregulowania wszelkich udokumentowanych i uzasadnionych należności wynikających ze szkód powstałych w 
Pojeździe będzie możliwe uzyskanie rekompensaty ubezpieczeniowej lub spowoduje to 



4. Koszt naprawy Pojazdu, o której mowa w ust. 3 powyżej będzie ustalony każdorazowo w oparciu o kosztorys sporządzony na zlecenie Stron na  
podstawie ogólnodostępnych systemów wyceny napraw (np. Audatex) przy zastosowaniu oryginalnych części samochodowych.

5. Poza przypadkami wynikającymi z niniejszych OWNP lub regulowanymi obowiązującymi przepisami prawa Najemca odpowiada za szkodę w mieniu  
Wynajmującego  i  osób  trzecich  w  pełnej  wysokości,  gdy  szkoda  powstała  w  wyniku  jego  umyślnego  działania  lub  zaniechania  bądź  rażącego  
niedbalstwa, w tym w przypadku:

1.a) uszkodzenia wnętrza Pojazdu, pozostawienia trwałych plam;

1.b) prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, w tym leków osłabiających świadomość 
lub zdolność koncentracji, lub bez ważnego prawa jazdy;

1.c) ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji;

1.d) wyjazdu Pojazdem poza terytorium Polski bez wcześniejszej zgody Wynajmującego;

1.e) niedopełnienia  obowiązku  zwrotu  dowodu  rejestracyjnego  lub  kompletu  kluczyków  po  kradzieży  Pojazdu  skutkującego  odmową  wypłaty 
odszkodowania z tytułu kradzieży Pojazdu;

1.f) naruszenia lub przekroczenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego;

1.g) uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i podobnych imprezach;

1.h) posłużenia się nieprawdziwymi danymi/dokumentami w celu wynajęcia Pojazdu. 

6. Wynajmujący ma prawo, lecz nie obowiązek, do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych.

7. W przypadku kradzieży Pojazdu lub szkody całkowitej z przyczyn leżących po stronie Najemcy i związanej z tym odmowy wypłaty odszkodowania 
przez ubezpieczyciela, Najemca jest zobowiązany do pokrycia powstałej w ten sposób szkody. Kalkulacja szkody nastąpi na podstawie ust. 4 powyżej.

8. W  przypadku  uszkodzenia  Pojazdu  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Najemcy  i  konieczności  likwidacji  szkód  z  polisy  ubezpieczeniowej  
Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do pokrycia tzw. udziału własnego w wysokości przewidzianej w Umowie Najmu. W przypadku odmowy 
wypłaty  odszkodowania,  w  związku  z  podaniem  przez  Najemcę  nieprawdziwych  okoliczności  zdarzenia,  Najemca  może  zostać  zobowiązany  do  
naprawienia doznanej przez Wynajmującego szkody w pełnej wysokości.

§ 7 Awaria

1. W razie stwierdzenia awarii lub niesprawności Pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego. Najemca  
nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania Pojazdu bez zgody Wynajmującego, chyba że holowanie jest niezbędne dla zmniejszenia  
szkody powstałej w Pojeździe. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw oraz holowania dokonanych bez zgody Wynajmującego, jak 
również innych kosztów związanych z uszkodzeniem pojazdu w wyniku samodzielnie zleconego holowania lub naprawy. W przypadku pozostawienia bez 
nadzoru  Pojazdu  niesprawnego lub  uszkodzonego z  winy  Najemcy,  poza  miejscem zwrotu  wskazanym w Umowie  Najmu,  Najemca ponosi  koszt  
holowania Pojazdu, zgodnie z Tabelą Opłat. 

2. Z zastrzeżeniem ust.  7 poniżej,  w przypadku unieruchomienia Pojazdu (na skutek jego awarii)  na okres  dłuższy niż 4 godziny robocze (tj.  
pomiędzy  godz.  9:00  a 17:00  od poniedziałku  do piątku,  z  wyłączeniem dni  ustawowo wolnych  od pracy,  liczony  od  momentu  poinformowania  
Wynajmującego o niemożności korzystania z Pojazdu) Wynajmujący zapewni Najemcy inny Pojazd zastępczy lub zwróci Najemcy czynsz proporcjonalnie 
do niewykorzystanego okresu najmu przewidzianego w Umowie Najmu, bez względu na to w jakich godzinach pojazd zostanie unieruchomiony. 

3. Dostarczenie pojazdu zastępczego nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 6 godzin roboczych od momentu zgłoszenia unieruchomienia Pojazdu 
Wynajmującemu. 

4. Klasa pojazdu zastępczego, będzie, o ile to możliwe, zgodna z klasą Pojazdu pierwotnie wynajętego. W przypadku niemożności dostarczenia 
pojazdu w podobnej klasie i wyposażeniu Najemca otrzyma samochód klasy niższej, na zasadach uzgodnionych z Wynajmującym.

5. Pojazd  zastępczy,  o  ile  Strony  nie  uzgodnią  inaczej,  staje  się  od  momentu  przekazania  na  podstawie  Protokołu  Pojazdem docelowym,  tj.  
stanowiącym przedmiot Umowy Najmu.

6. W przypadku szkody całkowitej Pojazdu lub jego kradzieży, Strony wspólnie postanowią o warunkach kontynuowania Umowy z użyciem pojazdu  
zastępczego lub o jej rozwiązaniu.

7. Najemcy nie przysługuje pojazd zastępczy w przypadku:

a.a) szkody powstałej w wyniku rażącego niedbalstwa Najemcy;

a.b) utraty dokumentów Pojazdu, kluczyków/karty lub polisy ubezpieczeniowej z przyczyn leżących po stronie Najemcy;

a.c) szkód  parkingowych  i  aktów  wandalizmu,  chyba  że  uniemożliwiają  one  korzystanie  z  Pojazdu,  a  za  ich  powstanie  Najemca  nie  ponosi  
odpowiedzialności oraz w związku z przebiciem lub uszkodzenia opony/opon;  



a.d) unieruchomienia Pojazdu poza granicami RP oraz w odległości ponad 100 km od siedziby Wynajmującego. 

8. Koszt wydania lub podstawienia pojazdu zastępczego określa Tabela Opłat.

§ 8 Serwis, przeglądy, naprawy

1. W przypadku zaistnienia konieczności przeglądu, naprawy technicznej lub wykonania badania technicznego Pojazdu w trakcie trwania Umowy Najmu (z 
reguły przy dłuższych okresach najmu) Najemca jest zobowiązany podstawić Pojazd do wskazanego przez Wynajmującego punktu serwisowego, celem 
dokonania przeglądu okresowego, naprawy lub badania okresowego. 

2. W przypadku niepodstawienia Pojazdu do wykonania czynności, wskazanych w ust. 1 powyżej, z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca może 
zostać obciążony kosztami wynikłymi z opóźnienia w dokonaniu koniecznych napraw czynności serwisowych, jak również karą umowną w przypadku 
utraty gwarancji mechanicznej na Pojazd w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat. Najemca powinien zostać poinformowany o konieczności podstawienia 
Pojazdu z wyprzedzeniem wynoszącym nie mniej niż 2 dni.

§ 9 Czynsz najmu, płatności

1. Czynsz najmu zawiera ubezpieczenie Pojazdu w zakresie OC, AC i NNW. Czynsz nie zawiera opłat za świadczenia dodatkowe, które w przypadku  
ich zamówienia przez Najemcę płatne są zgodnie z ustaleniami Stron, wskazanymi w Umowie Najmu. 

2. Koszty bieżącej eksploatacji Pojazdu, w szczególności koszty mycia, paliwa, opłat za korzystanie z autostrad i parkingów itp. obciążają Najemcę.

3. Na żądanie Wynajmującego,  przy  podpisaniu  Umowy Najmu,  Najemca wpłaca  Wynajmującemu kaucję,  stanowiącą zabezpieczenie  roszczeń 
Wynajmującego  względem  Najemcy  z  tytułu  opłat  i  roszczeń  przewidzianych  w  Umowie  Najmu,  przepisach  prawa  oraz  OWNP,  kwot  należnych  
Wynajmującemu (np. w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem Pojazdu, nieterminowym zwrotem Pojazdu, niewłaściwym używaniem Pojazdu). Kaucja 
może zostać wpłacona wedle wyboru Wynajmującego: gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, a także w formie preautoryzacji 
karty kredytowej.

4. Po  rozwiązaniu  lub  wygaśnięciu  Umowy  Najmu  i uregulowaniu  przez  Najemcę  wszystkich  należności,  o których  mowa  w  ust.  3  powyżej, 
Wynajmujący  zwróci  kaucję Najemcy  w terminie  7  dni  od  dnia rozwiązania lub  wygaśnięcia  Umowy Najmu,  z  zastrzeżeniem ust.  6.  W przypadku 
nieuregulowania przez Najemcę zobowiązań związanych z Umową Najmu, Wynajmujący ma prawo zaliczyć uiszczoną kaucję na poczet swoich należności.  
Zwrot kaucji następuje w takiej samej formie, w jakiej została ona wpłacona przez Najemcę (tj. gotówką, przelewem na rachunek bankowy lub poprzez  
zwolnienie blokady limitu kredytowego na karcie kredytowej). 

5. Zwrot kaucji w żadnym wypadku nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.

6. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat wynikających z kosztów napraw, kaucja podlega zatrzymaniu przez Wynajmującego do daty 
zakończenia naprawy lub ostatniej z napraw. Wynajmujący, w terminie 3 dni od tej daty, zwróci Najemcy pozostałą część kaucji, jeżeli wartość naprawy  
lub napraw była niższa od wysokości wniesionej kaucji.

§ 10 Przemieszczanie Pojazdu poza granicę RP

1. Przemieszczenie Pojazdu przez  granicę  RP jest  bezwzględnie zakazane,  ograniczenie to nie dotyczy państw należących do Unii  Europejskiej,  pod  
warunkiem  uzyskania  uprzedniej  zgody  Wynajmującego  wyrażonej  w  formie  pisemnej,  pod  rygorem nieważności  oraz  wykupieniu  dodatkowego 
ubezpieczenia, o ile będzie to konieczne. 

2. W przypadku,  gdy przepisy państw, do którego Pojazd zostanie przemieszczony,  przewidują wymogi  dotyczące opłat za użytkowanie Pojazdu lub 
wyposażenia Pojazdu nieprzewidziane przepisami prawa polskiego, na Najemcy spoczywa obowiązek pokrycia takich opłat oraz dostosowania Pojazdu 
oraz jego wyposażenia do wymogów prawa tego państwa i poniesienia wynikających z tego faktu kosztów, przy czym nie uprawnia to Najemcy do  
ingerencji w Pojazd i nie uchybia to obowiązkowi zwrotu Pojazdu w stanie, w którym został on wydany Najemcy.

3. W przypadku przemieszczenia przez Najemcę Pojazdu z naruszeniem postanowień Umowy Najmu oraz niniejszego OWNP, Najemca zobowiązany będzie 
do pokrycia kosztów koniecznych do przeprowadzenia poza granicami RP napraw oraz holowania Pojazdu poza granicami RP, oraz wszystkimi innymi  
kosztami powstałymi w związku z nieuprawnionym użytkowaniem pojazdu poza granicami RP wraz z opłatą wskazaną w Tabeli Opłat.  

§ 11 Postanowienia Końcowe

1. W przypadku uznania za nieważne niektórych postanowień niniejszych OWNP, pozostałe postanowienia nie tracą swej ważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy kodeks cywilny.

3. Niezależnie  od  postanowień  Umowy  Najmu  oraz  OWNP  Wynajmujący  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  od  Najemcy   odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych opłat i kar na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym. 

4. Spory wynikłe  lub  pozostające  w związku  z  treścią  lub  wykonaniem Umowy Najmu poddane zostaną rozstrzygnięciu  sądów powszechnych  
właściwych ze względu na siedzibę Wynajmującego. Postanowienia niniejszego ust. 4 nie stosuje się do Umowy Najmu zawartej z konsumentem.




