
REGULAMIN NAJMU

Niniejszy regulamin najmu zwany dalej „regulaminem” określa prawa i obowiązki stron umowy, której przedmiotem
jest najem samochodu osobowego określonego w „UMOWIE NAJMU” między Serwis Opon GTI Dawid Sromek
Żbikowice 64, 33-314 Łososina Dolna NIP 7372088868 zwanym dalej „Wynajmującym” a klientem zwanym dalej

„Najemcą”

1. Użytkownikiem (kierowcą) pojazdu mogą być tylko osoby podane przez Najemcę w Umowie Najmu, 
posiadające prawo jazdy minimum 12 miesięcy. Prawo jazdy Najemcy jak i każdego kierowcy wskazanego 
przez Najemcę w „Umowie najmu” muszą być ważne przynajmniej do dnia zakończenia najmu.

2. W cenę najmu wliczone jest obowiązkowe ubezpieczenie OC.
3. Przy zawieraniu umowy najmu Najemca oraz każdy kierujący pojazdem zobowiązany jest okazać dokument 

tożsamości oraz aktualne prawo jazdy ważne przynajmniej do dnia zakończenia najmu.
4. Przed podpisaniem umowy sporządzona zostaje dokumentacja fotograficzna samochodu, w razie możliwości 

w obecności Najemcy, przechowywana do dnia zakończenia najmu.
5. Niezwłocznie po podpisaniu umowy następuje przekazanie samochodu wraz z kluczykami i dokumentem 

obowiązkowego ubezpieczenia OC.
6. Przekazanie samochodu następuje w siedzibie firmy tj. Żbikowice 64 33-314 Łososina Dolna, lub w wcześniej 

uzgodnionym miejscu, wskazanym przez Najemcę.
7. Wynajmujący ma prawo pobrać opłatę za dostarczenie samochodu w miejsce wskazane przez Najemcę. O jej 

wysokości Wynajmujący zobowiązuje poinformować Najemcę przed dostarczeniem samochodu.
8. Najmowany samochód przekazany jest z poziomem paliwa wskazanym w „Umowie Najmu” i z takim samym 

najemca zobowiązuje się zwrócić wynajmującemu. 
9. Doba/24h rozpoczyna się z chwilą wydania samochodu Najemcy lub osobie wskazanej w umowie najmu. Czas

najmu zostaje dokładnie podany w Umowie Najmu.
10. Opóźnienie zwrotu samochodu Wynajmującemu skutkuje naliczeniem kary wynoszącej dwukrotność dobowej 

ceny najmu za wynajęty pojazd, naliczanej za każde 24 godziny opóźnienia.
11. Zwrot najmowanego samochodu odbywa się w siedzibie firmy tj. Żbikowice 64 33-314 Łososina Dolna. W 

przypadku odbioru samochodu z miejsca wskazanego przez Najemce, Wynajmujący może naliczyć dodatkową
opłatę za odbiór samochodu. Opłata ta naliczana jest w zależności od odległości w jakiej znajduje się 
samochód od siedziby firmy i wynosi 5 zł za każdy 1 kilometr dojazdu.

12. W czasie zwrotu samochodu Wynajmujący wraz z Najemcą dokonują oględzin.
13. W przypadku stwierdzenia usterek, braków lub zniszczeń Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów 

związanych z przywróceniem stanu samochodu przed wynajmem.
14. Najemca zobowiązany jest do:

◦ Każdorazowego posiadania stosownych dokumentów wymaganych w czasie jazdy na terenie RP, 
czyli: dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenia, prawa jazdy oraz Umowy Najmu

◦ Uzupełniania na własny koszt płynów eksploatacyjnych tj: oleju silnikowego, płynu chłodniczego, 
płynu do spryskiwaczy, płynu hamulcowego.

◦ Zapewnienia funkcjonowania wszystkich wymaganych lamp.
◦ Zabezpieczania samochodu przed kradzieżą (zamknięcie drzwi, zabranie ze sobą dokumentów) w 

czasie nie korzystania z samochodu.
◦ Tankowania samochodu tylko paliwem przeznaczonym dla najmowanego samochodu.
◦ Na czas postoju samochodu wyłączać wszystkie odbiorniki prądu w celu uniknięcia rozładowania 

akumulatora. 
W przypadku nie wywiązania się Najemcy z powyższych warunków, Wynajmujący może rozwiązać umowę i 
naliczyć dodatkową opłatę. 

15. Najem samochodu odbywa się wyłącznie na terenie RP. Wyjazd samochodem poza granice Polski traktowane 
jest przez Wynajmującego równomiernie z kradzieżą i skutkuje powiadomieniem odpowiednich organów 
państwowych. Nie dotyczy wynajmów zagranicznych ustalanych indywidualnie z Wynajmującym.

16. Holowanie innych samochodów, przewóz zwierząt oraz holowanie przyczepy wymaga specjalnej zgody 
Wynajmującego.

17. W przypadku awarii samochodu Najemca zobowiązany jest natychmiastowo powiadomić Wynajmującego. 
Najemca nie może dokonywać napraw bez zgody Wynajmującego.
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18. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku:
◦ nieprzestrzegania warunków eksploatacji samochodu, w szczególności: zatankowanie niewłaściwego 

paliwa, usterek spowodowanych brakiem płynów eksploatacyjnych,
◦ nieprzestrzegania prawa ruchu drogowego, w szczególności: zbiegnięcia z miejsca wypadku lub 

kolizji, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, przekroczenie dozwolonej prędkości,
◦ nie zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą i pozostawienie dowodu rejestracyjnego w 

samochodzie,
◦ udostępnienia samochodu osoba trzecim nie podanym w umowie najmu,
◦ szkody nie objęte ubezpieczeniem OC

19. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.
20. Umowa Najmu oraz Regulamin Najmu podlegają prawu Polskiemu.
21. W przypadku zwrotu samochodu we wcześniejszym terminie niż przewidziano w Umowie Najmu, 

Wynajmujący nie zwraca kosztów za nie wykorzystane doby.
22. W najmowanych samochodach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
23. Tabela wysokości kar umownych które Najemca jest zobowiązany uiścić w przypadku zaistnienia podanych 

sytuacji:

Rodzaj sytuacji: Wysokość opłaty:

Zagubienie Dowodu Rejestracyjnego, dokumentu ubezpieczenia OC, tablicy 
rejestracyjnej bądź naklejki rejestracyjnej

250,00 zł

Zagubienie kluczyka 400,00 zł

Brak panelu radia 300,00 zł

Uzupełnienie brakującego paliwa 10,00 zł za każdy litr

Demontaż części wyposażenia bez zgody Wynajmującego 200,00 zł plus koszt
brakujących części

Palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych w samochodzie 500,00 zł

Zwrot brudnego samochodu 100,00 – 500,00 zł w
zależności od stopnia

zabrudzeń

Pobyt samochodu poza granicami RP bez zgody Wynajmującego 100,00 zł za dobę

24. Na wszystkie samochody obowiązuje dzienny limit kilometrów podany na „Umowie Najmy”. Przekroczenie 
ustalonego limitu kilometrów skutkuje naliczeniem przez Wynajmującego dodatkowej opłaty w wysokości 10 
zł, za każde przekroczone 100 kilometrów.
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