
Ogólne Warunki Umowy Najmu   

Załącznik do Umowy Najmu Pojazdu Nr:_______________   

   

 Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Najmu Samochodu (dalej: Ogólne Warunki Umowy, OWU) określają prawa 

i obowiązki stron umowy, której przedmiotem jest wyłącznie oddanie przez przedsiębiorstwo Kierownicy 

Waldemar Pierzyński z siedzibą w Niepruszewie przy ulicy: Jaśminowej 8, NIP: 7773200609, REGON: 

383554322 (zwanym dalej: Wynajmującym albo Kierownicy) do używania przez Najemcę (zwanym dalej: 

Najemcą albo Klientem) na zasadach określonych w umowie Najmu oraz OWU pojazdu mechanicznego wraz z 

ewentualnym wyposażeniem dodatkowym (dalej: przedmiot umowy albo pojazd mechaniczny albo pojazd), za 

zapłatą określonego  w Umowie czynszu.   

   

 Ogólne Warunki Umowy Najmu obowiązują we wszystkich umowach najmu samochodów znajdujących się w 

ofercie Wynajmującego.   

   

§ 1 Klient/Najemca   

1. Najemcą pojazdu mechanicznego może być:   

a. osoba fizyczna, będąca obywatelem krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego  Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu,   

b. osoba prawna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,   

c. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa 

posiada zdolność prawną z siedzibą na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej,   

2. Najemca, będący osobą fizyczną lub osoba i/lub osoby działające z upoważnienia osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa 

posiada zdolność prawną, muszą spełniać następujące warunki:   

a. mieć ukończone 24 lata,   

b. posiadać niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem od co najmniej 3 lat,   

c. posiadać ważny dowód osobisty lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość, z okresem 

ważności co najmniej 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy najmu,   

d. posiadać ważny dokument prawa jazdy,   

e. nie być osobą karaną ani poszukiwaną na gruncie obowiązującego prawa,   

f. nie został wobec tych osób orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów 

wszelkich kategorii, ani nie toczy się postępowanie karne, którego skutkiem może być orzeczenie 

zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wszelkich kategorii,   

3. Z wyjątkiem Najemcy lub osoby wskazanej w Umowie, kierowcą pojazdu mechanicznego, określonego 

w umowie, pod warunkiem wyrażenia przez  Wynajmującego  zgody w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, może być wyłącznie inna osoba upoważniona na piśmie przez Najemcę, która w dacie 

zawarcia Umowy oraz w okresie korzystania z pojazdu, spełnia warunki określone w ustępie 2.   

4. Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu umowy najmu, 

przed wydaniem pojazdu, dokumentów o których mowa w ust. 1 oraz złożenia oświadczenia, w 

przedmiocie nie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku kierowania 

pojazdem przez inną osobę niż Najemca warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i wydania pojazdu 

jest przedstawienie także dokumentów tej osoby oraz uzyskanie zgody Wynajmującego wyrażonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.   



5. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w Przedmiocie najmu również w czasie 

kiedy przedmiot pozostaje w dyspozycji osoby upoważnionej przez Niego do kierowania przedmiotem 

umowy, w tym za działania i zaniechania tej osoby, oraz wszelkich innych osób, którym powierzył pojazd   

   

§ 2   

Umowa najmu   

1. Do podpisania Umowy i wydania Pojazdu, oprócz spełnienia warunków wskazanych w § 1 ust. 2 

niezbędne jest:   

a. w przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami – posiadanie dokumentu tożsamości 

oraz dokumentu prawa jazdy,   

b. w przypadku przedsiębiorców – posiadanie dokumentu tożsamości, dokumentu prawa jazdy oraz 

aktualnego na dzień zawarcia umowy wydruku z CEIDG,   

c. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 

posiadanie aktualnego na dzień zawarcia umowy odpisu dotyczącego ww. podmiotu z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, potwierdzający dane osoby upoważnionej do 

reprezentacji podmiotu oraz posiadanie dokumentu tożsamości i prawa jazdy przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania ww. podmiotu.   

2. Umowę Najmu uważa się za zawartą wyłącznie w przypadku podpisania umowy oraz OWU przez każdą 

ze stron (Wynajmującego i Najemcę).    

3. Wydanie pojazdu mechanicznego, nastąpi po podpisaniu umowy najmu oraz sporządzeniu protokołu 

zdawczo/odbiorczego. Momentem wydania jest chwila przekazania Najemcy kluczyków.   

4. Miejscem wydania samochodu jest miejsce wskazane każdorazowo w umowie najmu. Opłata za 

podstawienie samochodu w miejsce wskazane w umowie, o ile nie jest to siedziba Wynajmującego,  

określona zostanie każdorazowo w Umowie.   

5. Wydanie pojazdu Najemcy, poprzedzone zostanie sporządzonym w obecności stron umowy protokołu 

zdawczo/odbiorczego pojazdu, w którym zostaną określone parametry pojazdu, w szczególności stan 

techniczny, stan wyposażenia, ilość  paliwa w baku, poziom zużycia bieżnika etc.   

6. Przedmiot umowy zostanie wydany z ilością paliwa, jaka została wskazana  w umowie najmu lub 

protokole zdawczo/odbiorczym. Jeśli strony nie umówiły się inaczej Najemca zobowiązany jest zwrócić 

pojazd z taką samą ilością paliwa z jaką przedmiot umowy został wydany Najemcy.   

7. Dokładna data wydania Pojazdu wraz z podaniem godziny zostanie oznaczona w Umowie oraz protokole 

zdawczo/odbiorczym. Data zwrotu pojazdu zostanie w taki sam sposób oznaczona.   

   

§ 3.    

Czynsz najmu   

1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu oraz innych opłat w wysokości i na 

zasadach określonych w Umowie, OWU oraz Cenniku Wynajmującego znajdującym się na stronie 

internetowej Wynajmującego (adres strony internetowej: www.kierownicy.com. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy stawkami wskazanymi w umowie, a Cennikiem Strony wiążą stawki wskazane w umowie.    

2. Zapłata czynszu najmu następuje w całości z góry za cały okres najmu wskazany w Umowie, gotówką, 

przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści umowy lub kartą płatniczą. Wydanie pojazdu nastąpi po 

uiszczeniu przez Klienta czynszu najmu za cały okres trwania umowy.    

3. Opłaty uiszczone przez Najemcę z tytułu czynszu najmu pojazdu nie są zwracane w przypadku 

wcześniejszego zwrotu pojazdu, natychmiastowego rozwiązania umowy lub rezygnacji przez Najemcę z 

wynajmu.   



   

§ 4.    

Wcześniejsza rezerwacja   

1. Osoba zainteresowana najmem pojazdu ma prawo dokonać uprzedniej rezerwacji pojazdu na warunkach 

określonych w OWU.    

2. W celu rezerwacji pojazdu Osoba zainteresowana, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-

mail: kontakt@kierownicy.com nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem wynajmu pojazdu 

zgłasza Wynajmującemu wolę zawarcia umowy, wskazując jednocześnie: wybrany z oferty 

Wynajmującego pojazd oraz przewidywany okres wynajmu.   

3. Wynajmujący w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wiadomości Osoby zainteresowanej, o 

której mowa w ust. 2 w formie wiadomości elektronicznej   

(emailowej)  wysłanej na adres e-mail wskazany przez Najemcę przedstawi ofertę wynajmu pojazdu, 

wskazując przede wszystkim termin jej realizacji, warianty najmu wraz z podaniem kosztów najmu, 

specyfikację rezerwowanego pojazdu oraz postanowienia OWU.   

4. Najemca zobowiązany jest do zwrotnego potwierdzenia oferty, zaakceptowania warunków korzystania z 

pojazdu określonych przez Wynajmującego w wiadomości email, o której mowa w ust. 3 oraz zapłaty 

zadatku.   

5. Akceptując warunki rezerwacji wskazane przez Wynajmującego,  Najemca zobowiązany jest nie później 

niż w ciągu 3 dni przed planowaną datą realizacji umowy  

do wpłaty na rzecz Wynajmującego zadatku w wysokości 50% kwoty wskazanej jako całkowity koszt 

najmu.    

6. Zapłata zadatku, o której mowa w ust. 5 może nastąpić w formie gotówkowej, przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wynajmującego lub kartą płatniczą.   

7. W dniu zawarcia umowy uiszczona tytułem zadatku kwota zostaje zaliczona na poczet  ceny Najmu.    

8. Najemca zobowiązany jest do chwili zawarcia umowy dokonać zapłaty pozostałej części czynszu najmu.    

9. Przedłużenie najmu może nastąpić wyłącznie za zgodą Wynajmującego w formie pisemnego aneksu do 

umowy, przy  jednoczesnej zapłacie czynszu z góry za przedłużony okres trwania umowy.   

10. Najemca może odwołać rezerwację najpóźniej 2 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji umowy 

(wydanie przedmiotu najmu). Wynajmującemu przysługuje wówczas prawo zatrzymania zadatku.   

11. Wynajmujący uprawniony jest do  jednostronnej anulacji rezerwacji do 2 godzin przed planowanym 

wydaniem pojazdu. W takiej sytuacji Wynajmujący zwróci Najemcy zadatek. Najemcy nie będą 

przysługiwały w stosunku do Wynajmującego żadne inne roszczenia.   

12. Najemca w okresie trwania umowy oraz faktycznego posiadania pojazdu mechanicznego ponosi koszty 

związane z eksploatacją przedmiotu umowy, w szczególności:   

a. koszty paliwa,   

b. koszty płynu do spryskiwaczy    

c. inne opłaty związane z użytkowaniem Pojazdu,   

d. ewentualne opłaty parkingowe nałożone w okresie najmu określonym w Umowie,   

e. opłaty z tytułu mandatów za zdarzenia powstałe z udziałem przedmiotu najmu w czasie trwania 

najmu.   

   

§ 5.    

Pojazd   



1. Najemca otrzymuje sprawny technicznie Pojazd, bez usterek oraz uszkodzeń, z pełnym bakiem 

paliwa.   

2. Ewentualne zastrzeżenia co do stanu technicznego, stanu paliwa, wyglądu, wyposażenia, uszkodzeń 

Najemca zobowiązany jest wskazać w protokole zdawczo/odbiorczym pojazdu, który stanowić 

będzie załącznik do Umowy Najmu Pojazdu. W przypadku braku uwag, przyjmuje się, iż pojazd 

został wydany bez jakichkolwiek wad, sprawny technicznie i z pełnym bakiem paliwa.   

3. Najemca zobowiązuje się korzystać z Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 

właściwościami, stosując się do instrukcji i wskazówek Wynajmującego, a przede wszystkim zgodnie 

z przepisami prawa, w szczególności obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym.   

4. Zabronione jest w szczególności:   

a. holowanie innych pojazdów z wykorzystaniem Pojazdu,   

b. przeciążenie Pojazdu,   

c. udział w wyścigach, testach, imprezach samochodowych,   

d. wjazd na wszelkiego rodzaju tory wyścigowe, testowe, a także miejsca wykorzystywane do 

jakichkolwiek wyścigów, testów.   

e. palenie tytoniu,   

f. używanie Przedmiotu umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,   

g. przewożenie większej ilości osób niż przewidziana w dokumentacji Przedmiotu umowy,   

h. przewożenie zwierząt bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.   

i. wyjazdu poza granice terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Wynajmujący udzielił 

Klientowi zgody na opuszczenie pojazdem mechanicznym  granic Rzeczypospolitej Polskiej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.    

j. Pozostawianie pojazdu na parkingach niestrzeżonych dłużej niż przez 2 godziny.   

k. Mycie pojazdu na myjni automatycznej   

l. Prowadzenie pojazdu przez osoby inne niż wskazane w umowie   

m. Przekraczania dopuszczalnych prędkości. W przypadku pierwszego przekroczenia 

dopuszczalnej prędkości o 50 km/h, Najemca otrzymuje upomnienie od Wynajmującego. W 

przypadku drugiego przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 50 km/h, Wynajmujący zastrzega 

sobie prawo do zakończenia umowy najmu i odebrania auta od Najemcy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

5. Najemca nie może oddać Pojazdu mechanicznego osobie trzeciej w podnajem lub do bezpłatnego 

użytkowania bez zgody Wynajmującego wrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.    

6. Zabronione jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych używek (pod wpływem 

narkotyków, innych środków odurzających/substancji psychotropowych oraz wszelkich substancji 

wpływających na zdolność postrzegania i działania z dostatecznym rozeznaniem).   

7. Najemca zobowiązuje się utrzymywać Przedmiot umowy w nienaruszonym stanie tj. w stanie 

niepogorszonym, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczania, właściwości Przedmiotu umowy, 

stanu technicznego, wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego.   

8. Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć Przedmiot umowy przed kradzieżą w czasie trwania Umowy, 

w szczególności poprzez:   

a. Zamykanie pojazdu, w każdym przypadku opuszczenia przez Najemcę wnętrza pojazdu   



b. Nie pozostawianie kluczyków oraz dokumentów pojazdu wewnątrz, w przypadku, choćby 

krótkotrwałego, opuszczenia przez Najemcę pojazdu,    

c. Pozostawianie pojazdu na parkingach strzeżonych w przypadku postoju powyżej 2 godzin   

9. Najemca zobowiązany jest do kontroli pojazdu. W przypadku wystąpienia ewentualnej awarii, 

sygnalizacji ostrzegawczej komputera pokładowego, uszkodzenia, zdarzenia z udziałem Przedmiotu 

umowy, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 (jednej) godziny od 

wystąpienia ww. zdarzeń powiadomić telefonicznie Wynajmującego.   

10. W przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego Najemca zobowiązany jest również do niezwłocznego 

powiadomienia Policji i sporządzenia protokołu szkody oraz niezwłocznego, nie później niż w ciągu 

1 (jednej) godziny od wystąpienia ww. zdarzenia powiadomić telefonicznie Wynajmującego.   

11. Najemca zobowiązany jest do powstrzymania się od dalszej jazdy, w szczególności w przypadku 

gdy: nastąpi awaria lub uszkodzenie pojazdu lub w przypadku, gdy kontynuowanie dalszej jazdy 

mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a także powodować powstanie dalszych szkód w pojeździe. Najemca zobowiązany jest 

do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 1 (jednej) godziny od wystąpienia któregokolwiek 

zdarzenia, o którym mowa w zdaniu powyżej  powiadomić telefonicznie Wynajmującego.   

12. W przypadku uszkodzenia, wypadku lub awarii Przedmiotu umowy Wynajmujący nie ponosi 

odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu szkody Najemcy.   

13. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione lub przewożone przez Najemcę, 

osoby upoważnione przez Najemcę lub pasażerów w Przedmiocie umowy.    

14. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody poniesione przez osoby trzecie, 

a powstałe w czasie trwania umowy Najmu.    

15. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zapewnienia Najemcy samochodu zastępczego w przypadku 

powstania jakichkolwiek zdarzeń skutkujących brakiem możliwości użytkowania przedmiotu najmu.   

16. Najemca nie może dokonywać zmian w Przedmiocie umowy, w szczególności zmieniać jego 

przeznaczenia czy instalować dodatkowego wyposażenia.   

17. W przypadku uzyskania zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności na opuszczenie granic terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekroczenia granicy 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którym wiąże się obowiązek dodatkowego ubezpieczenia, 

koszty ubezpieczenia ponosi Najemca, a w razie jego nie wykupienia bądź odmowy uznania swojej 

odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeniowy, Najemca ponosi pełną odpowiedzialności za 

powstałe szkody na zasadach ogólnych. Wynajmujący zastrzega prawo do żądania od  Najemcy 

zapłaty indywidualnie ustalonej co do wysokości kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń 

Wynajmującego, przed wydaniem zgody na wyjazd pojazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.   

18. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa z udziałem Przedmiotu najmu 

dokonane w czasie trwania okresu najmu, nawet jeśli zostaną ujawnione po jego zakończeniu.    

19. W przypadku obciążenia Wynajmującego jakimikolwiek karami, mandatami, opłatami dodatkowymi 

za i/lub w związku z  wszelkimi naruszeniami prawa dokonanymi przez Najemcę w czasie posiadania 

pojazdu, Wynajmujący ma  prawo obciążenia Najemcy tożsamą kwotą, którą obciążony został 

Wynajmujący.  Jednocześnie w takim wypadku Najemca zobowiązany jest oprócz kwoty, o której 

mowa w zdaniu poprzednim, do zapłaty kwoty 200 zł z tytułu opłaty dodatkowej stanowiącej 

zryczałtowane koszty dochodzenia należności.   

20. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku 

ujawnienia naruszeń Ogólnych Warunków Umowy, postanowień Umowy  lub jej nieprawidłowego 

wykonywania przez Najemcę. W przypadku natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, Najemca 

obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 (trzech) godzin zwrócić Przedmiot Umowy 

Wynajmującemu odstawiając pojazd do siedziby Wynajmującego albo na żądanie Wynajmującego 



pozostawić pojazd w innym wskazanym miejscu. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do 

pokrycia kosztów odbioru pojazdu poniesionych przez Wynajmującego.     

21. W przypadku umów przekraczających dwa tygodnie Najemca zobowiązany jest do udostępnienia 

pojazdu Wynajmującemu w czasie trwania umowy, w celu wykonania przeglądu technicznego, 

wymiany oleju, usunięcia usterki, awarii etc. W takim przypadku Najemcy nie przysługują 

jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wynajmującego, ani prawo żądania 

zapewnienia auta zastępczego.    

   

   

§ 6   

Zwrot Pojazdu   

1. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd w dniu oraz godzinie wskazanej w Umowie.   

2. Pojazd powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym wraz z kluczykami oraz kompletem 

przekazanych przy wdaniu pojazdu dokumentów. Za zwrot w stanie niepogorszonym uznaje się zwrot 

pojazdu w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń, czysty zarówno w środku jak i na zewnątrz, z 

pełnym posiadanym wyposażeniem, pełnym zbiornikiem paliwa wraz z wydanymi Najemcy 

dokumentami.   

3. Niespełnienie któregoś ze wskazanych w punkcie powyżej warunków nakłada na  

Najemcę odpowiedzialność i spowoduje naliczenie kary umownej, o której mowa w  OWU.   

4. W chwili zwrotu Przedmiotu umowy sporządzony zostanie Protokół zdawczo/odbiorczy, w którym 

zostanie szczegółowego określony: stan pojazdu, stan wyposażenia oraz stan baku paliwa w chwili 

zwrotu.    

5. Wynajmujący, w przypadku ujawnienia uszkodzeń pojazdu w czasie do 5 dni  od dnia zwrotu 

przedmiotu umowy, na podstawie sporządzonego protokołu dodatkowego, jest uprawniony do 

obciążenia Najemcy kwotą odszkodowana stanowiącą równowartość szkody w pełnej wysokości.   

6. W przypadku opóźnienia w zwrocie Przedmiotu umowy, Wynajmujący uprawniony jest to naliczenia 

dodatkowej opłaty w kwocie stanowiącej równowartość trzech dób za każdą rozpoczętą dobę (24 

godziny), zgodnie z umową. Powyższe ma zastosowanie także w przypadku gdy Najemca uprzednio 

nie zwróci się do Wynajmującego o przedłużenie Umowy i nie uzyska na to pisemnej zgody.  7. W 

przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu Wynajmujący uprawniony jest do zablokowania zapłonu 

pojazdu przy użyciu systemu antykradzieżowego oraz odholowania pojazdu na koszt Najemcy.   

8. W przypadku opóźnienia w zwrocie Przedmiotu umowy, na warunkach określonych, Wynajmujący 

upoważniony jest do zawiadomienia Policji. Wszelkie koszty związane z zawiadomieniem, a 

następnie postępowaniem w tej sprawie ponosi Najemca.   

9. Za chwilę zwrotu uznaje się moment przekazania przez Najemcę Przedmiotu Umowy 

Wynajmującemu. Strony, za zgodą Wynajmującego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, mogą ustalić inne niż wskazane w Umowie miejsce zwrot Przedmiotu umowy.   

   

   

§ 7   

Uszkodzenia Pojazdu   

1. Najemcę obowiązuje udział własny w szkodzie w wysokości określonej w umowie najmu. Jeśli nie 

określono udziału własnego w szkodzie w umowie najmu to najemcę obowiązuje udział własny w szkodzie 

w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).    

2. Udział własny w szkodzie może zostać ograniczony do kwoty stanowiącej 50% kwoty, określonej 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, a w przypadku uszkodzenia szyby czołowej oraz ogumienia 



całkowicie wyłączony, pod warunkiem  uiszczenia przez  Najemcę, bezzwrotnej dodatkowej opłaty 

określonej w Umowie Najmu.   

3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z winy Najemcy, w 

szczególności powstałych na skutek:  a. nieprawidłowej eksploatacji samochodu,   

b. naruszeń przepisów prawa,   

c. niezabezpieczenia samochodu przed kradzieżą,   

d. uszkodzenia Przedmiotu umowy,   

e. zniszczenia pojazdu zarówno w środku jak i na zewnątrz,   

f. udostępnienia Przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody Wynajmującego wyrażonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.    

4. W przypadku ujawnienia uszkodzeń zaistniałych z winy Najemcy, Najemca obowiązany jest do 

zapłaty równowartości uszkodzonych elementów.    

5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w pojeździe lub z jego udziałem, które 

nie są objęte ubezpieczeniem. Ponadto, Najemca ponosi odpowiedzialność w przypadku szkód, 

które nie zostaną w pełni pokryte przez ubezpieczyciela, a także w przypadku odmowy pokrycia 

szkód przez ubezpieczyciela.   

6. W przypadkach określonych w ust. 3, 4, 5 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania 

postanowienia OWU określające górny limit odpowiedzialności finansowej Najemcy za powstałe 

szkody tzw. udział własny.   

7. Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego równowartości wyrządzonej z winy 

Najemcy szkody w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego.   

8. Wynajmującemu przysługuje, w pierwszej kolejności prawo do pokrycia części szkody z kaucji 

wpłaconej przez Najemcę, o ile strony zastrzegły wpłatę kaucji.  9. W przypadku jakiejkolwiek 

szkody uiszczona przez Najemcę kaucja zostaje wstrzymana do czasu zakończenia postępowania 

dotyczącego likwidacji szkody, o ile strony w Umowie ustaliły zapłatę kaucji.   

10. Najemca zobowiązany jest do współdziałania z Wynajmujący w zakresie niezbędnym do likwidacji 

szkody.   

11. Najemca jest zobowiązany do pokrycia pełnej szkody w pełnej wysokości, jeżeli szkoda powstała w 

czasie kiedy kierujący pojazdem znajdował się w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, lub po 

zażyciu narkotyków lub innych środków psychoaktywnych, a także kiedy kierujący nie posiadał 

ważnego prawa jazdy.   

   

§8.    

Kary umowne   

1. Wynajmujący ma prawo do obciążenia Najemcy karą umowną i/lub karami w wysokościach określonych 

w niniejszym ustępie, w następujących w przypadkach:   

   

a. przekroczenie pojazdem bez zgody Wynajmującego granic terytorium RP –  10 000 zł za każdy 

przypadek;   

b. palenie w pojeździe – 5 000 zł za każdy przypadek;   

c. przewóz zwierząt w pojeździe bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody  

Wynajmującego – 5 000 zł za każdy przypadek;   

d. używania samochodu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym przede wszystkim 

udział w testach, wyścigach, rajdach itp. – 50 000 zł za każdy przypadek;   



e. wjazd na wszelkiego rodzaju tory wyścigowe, testowe, a także miejsca wykorzystywane do 

jakichkolwiek wyścigów, testów itp. – 50 000 zł za każdy przypadek;   

f. zgubienia kluczy lub dokumentów – 3 000 zł za każdą rzecz, Najemca pokrywa również zwrot 

kosztów transportu do miejsca, w którym znajduje się pojazd;   

g. zagubienia lub uszkodzenia któregokolwiek z innych przedmiotów wskazanych w protokole 

zdawczo/odbiorczym– 1 000 zł za każdą rzecz,   

h. holowania innych pojazdów – 5 000 zł za każdy przypadek,   

i. umycie auta na myjni automatycznej – 3 000 zł za każdy przypadek   

j. ponadprzeciętnego zużycia bieżnika – od 500 zł do 3000 zł w zależności od zużycia bieżnika,   

k. zniszczenia felgi – od 5000 zł za każdą felgę   

l. ingerencję w system monitorujący GPS – 5 000 zł za każdy przypadek   

m. próbę kradzieży lub przywłaszczenia pojazdu – 20 000 zł za każdy przypadek,   

n. niezwrócenia pojazdu w terminie – trzykrotność umówionej ceny za jedną dobę najmu, za 

każde rozpoczęte 24 godziny   

o. holowanie uszkodzonego lub niesprawnego pojazdu z winy Najemcy 10 zł/km obliczone w 

obie strony   

p. naruszenie innych postanowień Umowy oraz OWU dotyczących obowiązków   

Najemcy – 500 zł za każdy przypadek    

q. zwrot zabrudzonego pojazdu zewnątrz - 50 zł za każdy przypadek,   

r. zwrot zabrudzonego pojazdu wewnątrz – 50 zł za każdy przypadek,   

2. Wynajmującemu, w każdym przypadku określonym w ust. 1 przysługuje prawo do dochodzenia 

odszkodowania w wysokości przewyższającej naliczone kary umowne, na zasadach ogólnych.   

3. Najemca zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kar umownych oraz dodatkowych opłat w terminie 7 dni 

od momentu zwrotu pojazdu lub wezwania przez Wynajmującego. 

4.  W przypadku opóźnienia w zapłacie nałożonych na Najemcę kar umownych lub opłat związanych z 

użytkowaniem Przedmiotu umowy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za 

opóźnienie.   

   

§9.   

Kaucja   

1. Strony mogą w Umowie Najmu Pojazdu ustalić na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, Wynajmującego 

przysługujących od Najemcy w związku z realizacją umowy, w szczególności obowiązku naprawienia szkody, 

zapłaty kar umownych, opłat dodatkowych kaucję.   

2. Wysokość kaucji określona zostanie w Umowie Najmu Pojazdu.   

3. Kaucja płatna będzie przed zawarciem umowy, najpóźniej wraz z zapłatą czynszu najmu.   

4. Zwrot wpłaconej kaucji nastąpi w terminie 7 dni od dnia zakończenia umowy, pod warunkiem zwrotu 

pojazdu oraz podpisania protokołu zwrotu pojazdu bez zastrzeżeń, braku jakichkolwiek szkód oraz nie 

wystąpienia zdarzeń uprawniających do naliczenia kar umownych.   

5. Najemca zobowiązany jest wskazać rachunek bankowy do zwrotu kaucji.   

   

§10.   

Dane osobowe   



   

1. W zakresie przekazanych w ramach realizacji niniejszej umowy  Wynajmujący jest administratorem 

danych osobowych przekazanych przez Klienta w celu realizacji umowy, zawartej z Klientem.    

2. Wynajmujący w zakresie przetwarzania danych osobowych przestrzega wszelkich obowiązków 

uregulowanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, dalej jako „RODO”) oraz właściwych przepisach prawa krajowego.   

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem wykonania umowy. Nie 

podanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.    

4. Przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy i jej realizacji  (art. 6 

ust. 1 lit. b RODO).   

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Wynajmującego w celu wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na Wynajmującym, jako administratorze danych  6. Odbiorcami danych osobowych 

mogą być podmioty, którym dane są przekazywane w celu realizacji niniejszej Umowy, dochodzenia 

roszczeń wynikających z zawartej umowy.   

7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych osobowych przez okres 

obowiązywania  Umowy, a następnie przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z 

realizacją obowiązków prawnych oraz zabezpieczeniem praw Wynajmującego związanych z 

dochodzonymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z realizacją umowy.   

8. Najemcy, przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych:   

a) dostępu do danych osobowych,    

b) sprostowania  danych osobowych,    

c) usunięcia danych osobowych, o ile upłynął okres niezbędny do zapewnienia prawnie chronionych 

interesów Wynajmującego   

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,   

e) przeniesienia danych osobowych.   

9. W przypadku naruszenia przez Wynajmującego obowiązujących przepisów prawa, dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, podmiotom, których dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie lub innego organu nadzorczego w 

państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia.   

   

§11.   

Przepisy końcowe   

   

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy stanowią integralną część umowy najmu.   

2. Kwoty wymienione w niniejszych OWU oraz w Umowie są kwotami netto i należy doliczyć do nich 

podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku umów zawartych z konsumentami w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego kwoty wskazane w umowie oraz   

OWU stanowią kwoty brutto.    

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWU lub w Umowie znajdują zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.   

4. Sądem właściwym do rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych 

OWU lub Umowy właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.   

5. Umowa najmu oraz OWU podlegają prawu polskiemu.   



6. W przypadku zwrotu samochodu przez Najemcę we wcześniejszym terminie niż określono w Umowie, 

Najemcy nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek kwoty za niewykorzystany okres korzystania z pojazdu 

określony w Umowie.   

7. Najemca oświadcza, że zapoznał się z warunkami określonymi w umowie najmu oraz OWU i w pełni 

je akceptuje.   

8. Najemca oświadcza, iż otrzymał Ogólne Warunki Umowy przed zawarciem umowy.   

9. Umowa wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy sporządzona została w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.   

10. Strony mogą w umowie najmu samochodu indywidualnie wyłączyć lub zmodyfikować warunki 

określone w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy.    

11. Zapisy niniejszych Ogólnych Warunków Umowy oraz Umowy są zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa.   

   

   

Poznań, dnia: _____________________ roku   

   

   

   

___________________________                                                                             ___________________________   

Najemca                          Wynajmujący 

   

   

   


