OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU POJAZDU
1. Niniejsze ogólne warunki najmu samochodu określają warunki oddania do użytku Najemcy samochodu przez
Wynajmującego: Wypożyczalnię PeKa-RENT wł. LEXICOS Piotr Książek, ul. Zduńska 14, 95-100 Zgierz - strony
internetowe (www.laweta-zgierz.eu, www.peka-rent.pl).
2. Najemca zobowiązany jest do wskazania w Umowie osoby (osób), która, spełniając wymóg ukończenia 18
roku życia oraz posiadania ważnego (honorowanego na terytorium RP) prawa jazdy odpowiedniej kategorii,
prowadzić będzie wynajęty pojazd. Wskazanie powyższe równoznaczne jest z oświadczeniem Najemcy, że
wskazana osoba upoważniona jest przez Najemcę do prowadzenia wynajętego pojazdu wraz
z zastrzeżeniem, że nikt inny nie ma prawa do użytkowania danego pojazdu w jakimkolwiek zakresie.
3. Wynajęty pojazd nie może być bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego:
- podnajęty lub w inny sposób udostępniony osobie trzeciej do używania,
- kierowany przez osobę niewskazaną przez Najemcę w umowie,
- uczestniczyć w jazdach i treningach do jazd wyścigowych i konkursowych,
- przeznaczany jako pojazd do nauki jazdy,
- uczestniczyć w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub innych podobnych zdarzeniach,
- przeznaczony do przewozu materiałów i substancji na których transport jest wymagane specjalne
pozwolenie (w - szczególności zapis ten dotyczy substancji wybuchowych, toksycznych, radioaktywnych,
żrących lub innych oznaczonych jako niebezpieczne dla środowiska),
- wywożony lub używany poza terytorium krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
4. Wynajmujący zabrania dokonywania wynajętym i w wynajętym pojeździe następujących czynności:
- holowania lub popychania innych pojazdów i przyczep,
- przekraczania dopuszczalnej ładowności lub przewożenia większej liczby pasażerów niż przewidziana
w dowodzie rejestracyjnym,
- przekraczania prędkości 125 km/h w przypadku autolawet oraz maksymalnych dopuszczalnych
konstrukcyjnie prędkości w przypadku samochodów osobowych. Odpowiednie naklejki informacyjne
znajdują się w każdym z pojazdów (każdy pojazd jest monitorowany przez GPS, na co Najemca zawierając
umowę wyraża zgodę). Naruszenia tak określonych prędkości są automatycznie rejestrowane.
- korzystania z pojazdu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
- przewożenia substancji żrących i trujących oraz mogących powodować korozję, zabrudzenie lub
uszkodzenie jakiegokolwiek elementu pojazdu,
- przewożenia przedmiotów mogących uszkodzić lub zabrudzić jakikolwiek element pojazd, w tym
w szczególności przedmiotów o ostrych krawędziach,
- wykonywania przeróbek i zmian sprzecznych z określonymi przez producenta właściwościami samochodu,
palenia tytoniu w pojeździe,
- czynności powodujących powstanie zagrożenia bakteriologicznego lub zdrowotnego – np. przewóz
martwych zwierząt, żywności, próbek bakteriologicznych, osób i zwierząt chorych zakaźnie itp.
- przewożenia towarów i substancji poza obszar celny Polski lub UE, gdy na przewóz wymagał
przeprowadzenia określonych prawem procedur/czynności celnych, bez wykonania tychże czynności,
- wwożenia lub wywożenia przez jakiekolwiek granice (wewnętrzne Unii Europejskiej i inne) dóbr
zabronionych przepisami celnymi.
5. W czasie użytkowania wynajętego pojazdu przez Najemcę, Najemca zobowiązany jest do:
- posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne
i honorowane na terytorium Polski i UE prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie
o wynajęciu pojazdu),
- zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą przy jego opuszczaniu (każdorazowe zamykanie pojazdu oraz
włączanie wszystkich urządzeń antywłamaniowych, alarmowych i zabezpieczających przed kradzieżą;
staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków),
- pozostawiania samochodu w miejscu strzeżonym, tzn. miejscu będącym pod stałym nadzorem, na którym
każdy fakt kradzieży lub dewastacji może być zgłoszony w krótkim czasie odpowiednim organom,
- wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej pojazdu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju
silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia
w ogumieniu i stanu ogumienia, działania oświetlenia pojazdu) zgodnie z instrukcją obsługi samochodu lub
wskazaniami komputera,
- stosowania w pojeździe odpowiedniego rodzaju paliwa oraz płynów eksploatacyjnych zgodnie ze
specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu. Pojazd
powinien być tankowany tylko na „firmowych” stacjach paliwowych Orlen, BP, Shell, Lotos, co na żądanie
Wynajmującego powinno być potwierdzone przedłożeniem odpowiednich paragonów lub faktur,
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utrzymywania pojazdu wewnątrz i z zewnątrz w należytej czystości.
- ponoszenia wszystkich opłat związanych z ruchem pojazdu po drogach (opłaty drogowe, opłaty za
autostrady). W przypadku poruszania się zestawem pojazdów Najemca zobowiązuje się do zwrotu
wszystkich opłat pobranych z konta Viatoll.
Okresem rozliczeniowym dla potrzeb Umowy jest okres 24 godzin dla pojazdów osobowych oraz okres
odpowiednio 6, 12 i 24 godzin dla autolawet.
Zwrot pojazdu po upływie okresu najmu powoduje powstanie po stronie Najemcy obowiązku zapłaty
Wynajmującemu czynszu najmu za kolejny okres najmu pojazdu.
Najemca zobowiązany jest uiścić czynsz najmu z góry za cały okres, na jaki zawarto Umowę.
Najemcy zwracającemu wynajęty pojazd do Wypożyczalni, niezależnie od okresu, jaki pozostał do końca
Umowy, nie przysługuje roszczenie o zwrot całości lub części z uiszczonego czynszu najmu, jak również
roszczenie o pomniejszenie należnego Wynajmującemu czynszu najmu.
Przedłużenie określonego w Umowie okresu użytkowania wynajętego pojazdu wymaga pisemnej zgody
Wynajmującego. Najemca winien zgłosić Wynajmującemu chęć przedłużenia okresu obowiązywania Umowy
nie później niż 3 godziny przed upływem określonego w Umowie terminu zwrotu pojazdu (jednak
w godzinach pracy biura Wynajmującego 6.00-22.00).
W celu przedłużenia najmu na okres nie dłuższy niż 24 godziny, wystarczające jest złożenie przez Najemcę
i Wynajmującego stosownych oświadczeń drogą elektroniczną. Zmiana Umowy polegająca na przedłużeniu
jej obowiązywania na okres dłuższy niż 24 godziny wymaga zawarcia stosownego aneksu w formie pisemnej
oraz udokumentowania wpłaty określonej kwoty najmu.
Nieuzgodnione przedłużenie umowy najmu o ponad 24 godziny powoduje powiadomienie Policji o fakcie
przywłaszczenia samochodu, a wszelkie konsekwencje i koszty z tym związane ponosi Najemca.
Przedłużenie wypożyczenia samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym od godziny ponad
termin wyznaczony w umowie skutkował będzie naliczeniem kary umownej w wysokości podwójnej stawki
odpłatności za dobę wykraczającą poza okres wynajmu określony w umowie.
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość niewyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania
Umowy. W takim przypadku, niezależnie od oświadczeń składanych przez Najemcę, niezwrócenie
wynajętego pojazdu w terminie określonym w Umowie skutkuje prawem do natychmiastowego rozwiązania
umowy.
Najemca zobowiązany jest zwrócić wynajęty pojazd w stanie niepogorszonym, poza pogorszeniem
wynikającym z prawidłowej eksploatacji samochodu, w stosunku do stanu samochodu określonego
w protokole odbioru pojazdu przez Najemcę (zwanym dalej protokołem wydania).
W powyższym zakresie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kosztami:
- usunięcia niezgodności stanu pojazdu w momencie jego zwrotu ze stanem poprzednim,
- odszkodowania za niewynikające z prawidłowej eksploatacji pojazdu jego zużycie wewnątrz lub na zewnątrz
(np. zabrudzenie tapicerki, uszkodzenie lusterka, drobne uszkodzenia elementów karoserii, uszkodzenie
wewnętrznego i zewnętrznego wyposażenia pojazdu itp.),
- przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającego normalnemu zużyciu,
- równymi odszkodowaniu za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w sytuacji, gdy przyczyna wypadku
była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę prowadzącą pojazd lub osobę, za którą
najemca ponosi odpowiedzialność, w tym pasażera pojazdu, albo za utratę wartości pojazdu w wyniku
użytkowania go niezgodnie z warunkami określonymi w Umowie. W szczególności dotyczy to sytuacji
prowadzenia pojazdu przez osobę nieuprawnioną, nieposiadającą odpowiednich dokumentów i umiejętności
oraz będącą w szczególności pod wpływem alkoholu, środków narkotycznych lub psychotropowych oraz
leków mających wpływ na prowadzenie pojazdów mechanicznych,
- usunięcia braków wyposażenia, części składowych i przynależności pojazdu,
- wynikającymi z zagubienia przez Najemcę dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa) lub
kluczyków pojazdu.
Wynajmujący (osoby przez niego upoważnione) ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu
pojazdu oraz dokumentów Najemcy. Najemca zaś ma obowiązek umożliwiania na żądanie Wynajmującego
przeprowadzania kontroli oraz udostępniania dokumentów.
W przypadku, gdy w wyniku kontroli, o której mowa w pkt.16, Wynajmujący stwierdzi niezgodność
wykorzystywania pojazdu lub jego stanu z warunkami określonymi w Umowie, wówczas ma prawo do
rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
W wypadku rozwiązania umowy przez Wynajmującego w sytuacji, o której mowa w pkt.17 oraz w wypadku
zwłoki w zwrocie pojazdu przez Najemcę, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru pojazdu, kluczyków,
polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu
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odbioru pojazdu. W powyższych sytuacjach Najemca zobowiązany jest do bezzwłocznego wskazania miejsca,
w którym znajduje się pojazd oraz do bezzwłocznego zwrotu pojazdu Wynajmującemu. Najemca upoważnia
jednocześnie Wynajmującego do wejścia na teren oraz do pomieszczeń Najemcy, celem przejęcia pojazdu,
również za pośrednictwem upełnomocnionych osób trzecich, na koszt Najemcy. Wynajmujący ma prawo
żądać by zwrot pojazdu nastąpił w miejscu wskazanym przez Wynajmującego.
W razie awarii lub wypadku drogowego w okresie użytkowania pojazdu przez Najemcę, Najemca ma
obowiązek bezzwłocznie powiadomić o tych okolicznościach Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze
wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli awaria może w przypadku dalszego kontynuowania jazdy stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia pojazdu,
zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii. Najemca może naprawić pojazd
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie warsztatu, w którym naprawa ma być
wykonana oraz zakresu naprawy. W takiej sytuacji Najemca zobowiązany jest do przedłożenia
Wynajmującemu rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia
z opisem okoliczności powstania awarii.
Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii,
zwraca Najemcy poniesione przez niego koszty naprawy udokumentowane rachunkami lub fakturami VAT
wystawionymi na Wynajmującego.
W razie problemów Wynajmujący dołoży wszelkich starań, aby podstawić pojazd zastępczy, jest to jednak
uzależnione od dostępności pojazdów w danym terminie. Wynajmujący nie gwarantuje zapewnienia pojazdu
zastępczego.
W przypadku, gdy wynajęty pojazd uczestniczy w kolizji, w wyniku której nastąpiła szkoda, Najemca
zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji celem spisania policyjnego protokołu z miejsca
zdarzenia, uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat, a także do bezzwłocznego zgłoszenia tego
faktu Wynajmującemu, a w sytuacji niemożności dalszego kontynuowania jazdy do postępowania według
otrzymanych od niego instrukcji.
W przypadku kradzieży lub uszkodzenia pojazdu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego,
Najemca zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu w najbliższej placówce Policji i uzyskania
pisemnego poświadczenia wynikłych strat oraz do bezzwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym
i postępowania według otrzymanych od niego instrukcji.
W razie powstania szkody polegającej na uszkodzeniu wynajętego pojazdu Najemca, niezależnie od
obowiązków wskazanych powyżej zobowiązany jest:
- zapobiec zwiększeniu się szkody,
- nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian, jeżeli nie są one uzasadnione koniecznością
kontynuowania dalszej bezpiecznej jazdy i nie podejmować napraw,
- odnotować, w razie kolizji z innym pojazdem, dane dotyczące tego pojazdu, osoby kierującej tym pojazdem
a także numer polisy, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa obowiązkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i uzyskać wszystkie niezbędne informacje od
wezwanej w miejsce kolizji policji,
- niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym.
W razie utraty dokumentów wynajętego pojazdu lub kluczyków samochodowych bądź kluczyków lub innych
urządzeń służących do uruchamiania zabezpieczeń pojazd przed kradzieżą, Najemca zobowiązany jest
z należytą starannością zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą oraz bezzwłocznie skontaktować się
z Wynajmującym i postępować według otrzymanych od niego instrukcji.
Najemca na zasadzie ryzyka ponosi względem Wynajmującego odpowiedzialność za działania i zaniechania
osób upoważnionych przez Najemcę do prowadzenia pojazdu lub dysponowania pojazdem.
Najemca zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich opłat i kar, pozostających w bezpośrednim związku
z posiadaniem i użytkowaniem przez Najemcę wynajętego pojazdu, choćby w/w obciążenia w myśl
odpowiednich przepisów dotyczyły właściciela wynajętego pojazdu.
Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność za wszystkie naruszenia przepisów, wykroczenia i przestępstwa
popełnione i związane z ruchem wynajmowanego pojazdu (także jeżeli pojazd będzie elementem podnajmu).
Najemca zwalnia Wynajmującego od wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych oraz roszczeń osób
trzecich, które ewentualnie wynikną z korzystania przez Najemcę z pojazdu. Najemca zobowiązuje się do
pokrycia wszelkich kosztów procesowych oraz ewentualnych odszkodowań w przypadku takich roszczeń.
Postanowienie to wywołuje wobec Najemcy skutki określone w art. 392 kodeksu cywilnego.
Wynajmujący ma prawo do dochodzenia od Najemcy następujących kar umownych/opłat:
a) zagubienie kluczyków z pilotem: według cennika producenta pojazdu - autoryzowanego serwisu + opłata
serwisowa 150 zł
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b) zagubienie dowodu rejestracyjnego: 750 zł
c) drobne uszkodzenia z winy Najemcy według wyceny rzeczoznawcy/faktury za naprawę/według
uzgodnienia między stronami, + opłata za każdy dzień postoju pojazdu w czasie naprawy według cennika
wynajmu pojazdu. Na poczet zapłaty Wynajmujący zatrzymuje kaucję.
d) uszkodzenie samochodu z winy Najemcy powodujące, że szkoda pokryta będzie w całości z polisy
ubezpieczeniowej AC – Najemca pokryje koszt udziału własnego w szkodzie w wysokości 20% na podstawie
kosztorysu naprawy sporządzonego przez ASO
e) 1000 zł dla samochodów osobowych i 3000 zł dla autolawet w przypadku każdej szkody (powodującej
niemożność dalszego korzystania z pojazdu i konieczność przeprowadzenia napraw w pojeździe i pobiera się
ją w dniu zwrotu pojazdu. Zapłata kary umownej/opłaty nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
g) 50 zł opłaty za obsługę + koszt paliwa, jeśli samochód zostanie zwrócony z niepełnym zbiornikiem paliwa
h) 150 zł opłaty serwisowej za obsługę każdego wezwania, monitu, upomnienia, wykroczenia drogowego,
mandatu, nieopłacenia postoju w płatnej strefie parkowania itp. dotyczących okresu w jakim Najemca
wynajmował pojazd,
i) za utratę gwarancji przez pojazd w wyniku okoliczności leżących po stronie Najemcy 4000 zł,
j) 300 zł za złamanie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu w wynajmowanym pojeździe.
k) 50 zł opłaty w przypadku zwrotu brudnego pojazdu.
l) 200% stawki za okres wynajmu w przypadku uporczywego (5 razy i więcej) naruszania ograniczeń prędkości
określonych w punkcie 4 OWWP.
Niezależnie od prawa do domagania się zapłaty kar umownych, Wynajmującemu przysługuje prawo
dochodzenia od Najemcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
Jeżeli Umowa zawiera postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień OWWP, wówczas regulacje
wynikające z Umowy mają pierwszeństwo przed regulacjami wynikającymi z OWWP, z zastrzeżeniem, że
postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień OWWP, pod rygorem nieważności sporządzone
muszą być w formie pisemnej.
Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez
Wynajmującego do celów związanych z realizacją niniejszej umowy (Dz.U. nr 133, poz. 883 z dnia
29.08.1997r. z późń. zm.). W przypadku niewywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia
fałszywych danych Wynajmujący ma prawo przekazać dane Najemcy oraz dodatkowych kierowców organom
odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do dokonania wpisu do rejestru nieuczciwych klientów
i partnerów gospodarczych.
Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT z 14-dniowym terminem zapłaty bez
podpisu w zakresie spraw związanych z umową najmu pojazdu.
Ogólne Warunki Wynajmu Pojazdu stanowią integralną część umowy najmu.
Wszystkie kwoty wymienione w niniejszej umowie są kwotami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT
w wysokości 23%.
Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy
dla siedziby Wynajmującego.

