OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU I UŻYCZENIA
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Postanowienia ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Umowy, zwane dalej OWU,
określają warunki umów wynajmu oraz umów użyczenia
pojazdów, zawieranych przez: Ekocel Sp. z o.o. z siedzibą
w Rekowie Górnym, 84-123, ul. Nowa 8, kapitał zakładowy:
1.653.000,00 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w
Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd
Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, Krajowy
Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000129696, NIP 63421-60-000,
OWU stosuje się do wszystkich umów użyczenia i wynajmu
zawartych od dnia 27 kwietnia 2020 r. chyba, że umowa
stanowi inaczej.
Niniejsze OWU, protokół z czynności wydania przedmiotu
umowy oraz protokół z czynności zwrotu przedmiotu
umowy stanowią integralną część umowy użyczenia lub
wynajmu.

2.
2.1.

Sposób korzystania
Korzystający jest w szczególności zobowiązany do:
a) korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem i właściwościami oraz ze wskazówkami
zawartymi w instrukcji obsługi, jak również zgodnie z
wymogami prawa, w tym w szczególności prawa o ruchu
drogowym;
b) korzystania z przedmiotu umowy w dniach roboczych,
tj. od poniedziałku do piątku, nie dłużej niż 8 godzin
dziennie,
c) zapewnienia, aby kierowcy bezpośrednio używający
przedmiotu umowy:
- posiadali wszelkie, niezbędne uprawnienia do
kierowania nim,
- posiadali doświadczenie w kierowaniu pojazdami co
najmniej o parametrach odpowiadających przedmiotowi
umowy,
- posiadali przy sobie, podczas używania przedmiotu
umowy, ważne dokumenty, wymagane przez kontrolę
ruchu drogowego,
- przestrzegali przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego
oraz innych obowiązujących przepisów;
d) zapewnienia przestrzegania zakazu palenia w kabinie
wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz innych
używek;
e) zapewnienia kierowcom i pracownikom obsługującym
pojazd przeszkolenie w zakresie obsługi przedmiotu
umowy przeprowadzone przez Właściciela pojazdu,
potwierdzone protokołem ze szkolenia (EC PL F 08-03);
f) zapoznania osób bezpośrednio używających przedmiot
umowy ze wszystkimi instrukcjami oraz ograniczeniami
dotyczącymi prawidłowego użytkowania przedmiotu
umowy oraz zobowiązania tych osób do przestrzegania
wszystkich tych instrukcji i ograniczeń;
g) utrzymywaniu przedmiotu umowy w należytej czystości;
h) zabezpieczenia przedmiotu umowy przed kradzieżą
(każdorazowe
zamykanie
przedmiotu
umowy,
zabezpieczenie
dokumentów
i
kluczyków,
pozostawianie przedmiotu umowy na parkingu
strzeżonym/posesji
zamykanej,
korzystanie
ze
wszystkich urządzeń zabezpieczających w jakie
wyposażono przedmiot umowy).
2.2.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela pojazdu,
Korzystający nie może:

-

oddać przedmiotu umowy osobie trzeciej do
używania (płatnego bądź bezpłatnego),

-

dokonywać w przedmiocie umowy przeróbek,

-

usuwać lub zasłaniać oznaczenia firmowe
Właściciela pojazdu lub inne oznaczenia
znajdujące się na przedmiocie umowy,

przemieszczać przedmiot umowy poza granicę
RP,
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3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.
4.1.

-

używać przedmiotu umowy w jakiejkolwiek roli
w imprezach, w tym rajdowej, wyścigowej, itp.,

-

przewozić substancje i rzeczy, które z powodu
swojego zapachu lub właściwości mogą
spowodować zniszczenia w przedmiocie
umowy,

-

oklejać przedmiotu umowy materiałami
reklamowymi lub informacyjnymi,

-

używać przedmiotu umowy przy ekstremalnych
parametrach
technicznych,
w
sposób
powodujący przyśpieszone zużywanie się lub
uszkodzenie
mechanizmów
przeniesienia
napędu, opon i układu hamulcowego,

-

przewozić materiały niebezpieczne, żrące, o
ostrych krawędziach lub inne mogące
powodować
korozje,
zniszczenie
lub
uszkodzenie pojazdu bądź jakichkolwiek
elementów pojazdu.

Serwis i naprawy
Korzystający zobowiązuje się do pokrycia kosztów
używania przedmiotu umowy, wszelkich napraw
i nakładów niezbędnych do zachowania przedmiotu
umowy w stanie niepogorszonym.
Korzystający jest zobowiązany zapewnić, aby wszelkie
naprawy oraz czynności serwisowe przedmiotu umowy
były dokonywane:
a)
w odniesieniu do podwozia – w autoryzowanym
serwisie producenta podwozia,
b)
w odniesieniu do pozostałych części przedmiotu
umowy – w autoryzowanym serwisie ZOELLER TECH
Sp. z o.o.
W okresie trwania umowy Właściciel świadczyć będzie na
rzecz Korzystającego usługi serwisowe na zasadach
określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i
Świadczenia
Usług
Serwisowych
na
stronie
http://www.zoeller.pl/serwis/.
Naprawa
przedmiotu
umowy przez osoby inne niż pracownicy Właściciela
pojazdu lub podmioty przez niego wskazane jest
zabroniona pod rygorem poniesienia odpowiedzialności
odszkodowawczej przez Korzystającego.
Korzystający wyraża zgodę na przesyłanie przez
autoryzowany serwis na udostępnione adresy e-mail, w
tym e-maile służbowe pracowników Korzystającego (osoby
kontaktowe, doradcy lub personel techniczny) informacji o
zbliżających się lub zaległych terminach przeglądów
przedmiotu umowy (informacja nie dotyczy podwozia).
Postanowienie to nie oznacza obowiązku informowania o
terminach
przeglądu,
a
jedynie
uprawnienie.
Postanowienie to nie stanowi wyłączenia lub ograniczenia
obowiązków kontrahenta w zakresie terminowego
wykonywania przeglądów pojazdu(ów) zgodnie z umową,
w tym warunkami gwarancji lub serwisu.
Odpowiedzialność
Niezależnie od ustalonych kar umownych, Korzystający jest
odpowiedzialny za szkodę w pełnej wysokości, w tym w
szczególności za:
- utratę oraz wszelkie uszkodzenia przedmiotu umowy
powstałe w czasie, gdy przedmiot umowy jest w jego
posiadaniu,
- braki w wyposażeniu przedmiotu umowy lub jego części
opisanych w Protokole zwrotu przedmiotu umowy,,
- zużycie przedmiotu umowy wewnątrz lub na zewnątrz w
stopniu wykraczającym poza zakres wynikający z normalnej
eksploatacji,
- szkody powstałe z niewłaściwej eksploatacji,
- utraty wartości przedmiotu umowy na skutek wypadku,
gdy jego przyczyna leżała po stronie Korzystającego lub
innej osoby, której Korzystający powierzył przedmiot
umowy,
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

- utraty wartości przedmiotu umowy na skutek dokonania
przeróbek w pojeździe,
- utraty lub zagubienia elementów wyposażanie bądź
dokumentów.
Korzystający będzie odpowiedzialny za wszelkie s z k o dy
wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem
przedmiotu umowy. Korzystający niniejszym zwalnia
Właściciela pojazdu od odpowiedzialności z tytułu
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, powstałych w
związku z posiadaniem przedmiotu umowy w okresie
trwania niniejszej umowy.
Właściciel
zastrzega
sobie
prawo
dochodzenia
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych
kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przewyższy wartość zastrzeżonej kary umownej, bądź
wynika z innych tytułów, niż zastrzeżone.
W przypadku powstania szkody lub utraty pojazdu
Korzystający zobowiązany jest niezwłocznie do udzielania
wszelkich
niezbędnych
informacji,
udostępnienia
dokumentów, ścisłej współpracy z Właścicielem,
ubezpieczycielami.
Właściciel jest zobowiązany do ubezpieczenia na własny
koszt w zakresie OC i AC komunikacyjnego przedmiotu
umowy, przez cały okres trwania umowy.
Właściciel może dokonać cesji praw z umowy
ubezpieczenia przedmiotu umowy (OC i AC) na
Korzystającego w sytuacji wystąpienia szkody w
przedmiocie umowy w zakresie zawartych umów
ubezpieczenia.
Korzystający jest zobowiązany do uiszczenia mandatów,
kar bądź opłat nałożonych w związku z użytkowaniem
przez niego pojazdu niezależnie czy obowiązek ich zapłaty
ujawni się w trakcie obowiązywania umowy czy po jej
zakończeniu.
W przypadku utraty kluczyków do pojazdu lub dowodu
rejestracyjnego
Korzystający
zobowiązany
jest
niezwłocznie powiadomić o tym Właściciela pojazdu oraz
przedsięwziąć
wszelkie konieczne
środki
celem
zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą.
Korzystający jest zobowiązany niezwłocznie wezwać
odpowiednie władze (w szczególności Policję) do każdego
wypadku drogowego albo kolizji drogowej powstałych w
związku z korzystaniem z pojazdu oraz poinformować
niezwłocznie odpowiednie władze (w szczególności
Policję) o pożarze, kradzieży lub o innych uszkodzeniach
dokonanych przez osoby trzecie.
Korzystający zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie
środki przewidziane przepisami o ruchu drogowym w celu
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku
lub kolizji.
W przypadku uszkodzenia Samochodu z przyczyn
leżących po stronie nieznanej osoby trzeciej, Korzystający
zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych
działań zmierzających do ustalenia sprawcy i
zabezpieczenia dowodów mogących przyczynić się do
ustalenia odpowiedzialności sprawcy.
Korzystający zobowiązany jest do wskazania osób
kierujących pojazdami w związku z prowadzonymi przez
organy postępowaniami. Korzystający upoważniania
Właściciela pojazdu do przekazania wszelkim organom
danych osobowych w/w osób w tym zakresie wraz z kopią
umowy.
Korzystający zobowiązany jest do naprawienia szkody
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Korzystający odpowiedzialny jest za przypadkową
utratę lub uszkodzenie przedmiotu umowy, jeżeli używa
go w sposób sprzeczny z umową bądź z przeznaczeniem
lub właściwościami, jak również za wszelkie szkody, w tym
za przypadkową utratę lub uszkodzenie wynikłe z
powierzenia przedmiotu umowy osobie trzeciej.
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4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Korzystający będzie zobowiązany przestrzegać warunki
ubezpieczenia przedmiotu umowy, w tym warunki
ubezpieczenia AC oraz OC.
Korzystający będzie zobowiązany pokryć wszelkie szkody
Właściciela pojazdu, wynikające z faktu odmowy wypłaty
odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.
Korzystający zobowiązuje się do zwrotu Właścicielowi
wszelkich kosztów i naprawienia szkód na pierwsze
wezwanie i w terminie w nim określonym.
Strony
zgodnie
postanawiają,
że
ewentualna
odpowiedzialność Właściciela pojazdu za szkody powstałe
w związku z wykonywaniem umowy jest ograniczona do
szkód powstałych z winy umyślnej.
Korzystający wyraża zgodę na potrącenie kar umownych
bez uprzedniego wezwania z jakiejkolwiek należności
Korzystającego.

Zwrot przedmiotu umowy
Zwrot następuje do siedziby Właściciela pojazdu lub inne
miejsce wskazane w umowie, na koszt i ryzyko
Korzystającego. W przypadku wcześniejszego rozwiązania
umowy zwrot następuje niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie wskazanym przez Właściciela pojazdu na
koszt i ryzyko Korzystającego.
Jeżeli w umowie nie określono inaczej, zwrot powinien
nastąpić w dniu zakończenia umowy o 15:00 po południu.
Niezależnie od innych przypadków przewidzianych w
obowiązujących przepisach prawa, Właściciel może
rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku, gdy:
a) Korzystający korzysta z przedmiotu umowy w
sposób
naruszający
postanowienia
umowy
lub sprzecznie z przeznaczeniem lub właściwościami
przedmiotu umowy,
b) Korzystający oddaje go do korzystania osobie
trzeciej,
c) Najemca – dla umów najmu – opóźnia się z
płatnością czynszu najmu o 21 dni,
d) przedmiot umowy
stanie się niezbędny
Właścicielowi z powodów nieprzewidzianych w chwili
zawarcia umowy,
e) zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości lub
restrukturyzacji Korzystającego,
f) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub
wniosek o zatwierdzenie układu, wniosku o otwarcie
przyśpieszonego
postępowania
restrukturyzacyjnego,
wniosek
o
otwarcie
postępowania układowego, wniosek
o otwarcie
postępowania sanacyjnego, gdy nastąpi wszczęcie
postępowania likwidacyjnego albo złożony zostanie
jakikolwiek inny wniosek lub wszczęte zostanie
postępowanie
zmierzające
do
zakończenia
działalności Korzystającego,
g) Korzystający
utrudnia
lub
uniemożliwia
przeprowadzenie kontroli stanu i sposobu
korzystania z przedmiotu umowy,
h) Korzystający nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
obowiązki informacyjne.
W przypadku opisanym w punkcie 5.3. Korzystający wraża
zgodę na przekazanie oświadczenia o wypowiedzeniu
umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres
wskazany przez Korzystającego (w tym na numer jednej z
osób upoważnionych).
Korzystający zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu
umowy:
a) w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie,
b) sprawnego technicznie,
c) z zatankowanym zbiornikiem paliwa do poziomu
wskazanego w protokole przekazania,
d) w całości wyczyszczonego.
Zwrot przedmiotu umowy (w tym kluczyków oraz
dokumentów) może nastąpić tylko w miejscu wskazanym
przez Właściciela pojazdu i na rzecz przedstawiciela
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5.7.

5.8.

6.
6.1.

Właściciela pojazdu. Zabronione jest przekazywanie
kluczyków oraz dokumentów dotyczących przedmiotu
umowy osobom nieuprawnionym.
Jeżeli Korzystający uchyla się od udziału w zwrocie
przedmiotu umowy lub podpisaniu protokołu zwrotu albo
przedstawiciel Korzystającego jest nieobecny w miejscu i
terminie zwrotu przedmiotu umowy, Właściciel może
dokonać odbioru przedmiotu umowy jednostronnie,
podpisując protokół odbioru. Wówczas przyjmuje się, że
stan pojazdu jest zgodny z opisanym przez Właściciela
pojazdu.
Jeżeli Korzystający nie zwróci pojazdu w ciągu dwunastu
godzin od terminu wskazanego w umowie lub
od wezwania do zwrotu pojazdu, Właściciel może
poinformować organy ścigania o przywłaszczeniu
pojazdu, a także obciążyć Korzystającego karą umowną. W
takich przypadkach Właściciel upoważniony jest
do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do
obciążenia Korzystającego pełnymi kosztami z tym
związanymi.
Dane osobowe
W związku z zawarciem oraz realizacją Umowy Strony
udostępniają sobie dane, które można powiązać z
konkretnymi osobami (dalej „Dane osobowe”), w
szczególności:

-

związku z zaniechaniem lub nienależytym wykonaniem
tego obowiązku. Każda ze Stron może żądać złożenia w
formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej oświadczenia o treści: Działając w imieniu
………………………….. (nazwa Strony) oświadczam, że zostały
wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w
związku z zawarciem umowy lub prowadzoną
działalnością. W przypadku określonym w art. 13 ust. 4 oraz
14 ust. 5 lit. a) RODO, Strona może przekazać
oświadczenie, iż osoby których dane zostały udostępnione
dysponuje już informacjami wymaganymi prawem.
7.
7.1.

7.2.

dane osobowe osób odpowiedzialnych za kontakt
oraz realizację umowy (imię i nazwisko, służbowy
telefon i e-mail),

-

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

w przypadku działania przez którąkolwiek ze Stron
przez pełnomocników lub osoby dysponujące
upoważnieniem w związku z zawarciem lub
realizacją umowy (np. umocowanie do podpisania
protokołów), każda ze Stron udostępnia także dane
osobowe zawarte w dokumencie pełnomocnictwa
lub upoważnienia.
Zakres i cel udostępnianych danych osobowych może
obejmować dane osobowe niezbędne do realizacji
przedmiotu Umowy oraz utrzymania lub rozwoju
kontaktów biznesowych (w oparciu o uzasadniony interes
administratora), jak również do realizacji innych celów
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Każda ze stron w odniesieniu do udostępnianych przez
siebie danych osobowych oświadcza, że udostępnione
dane osobowe zostały zgromadzone oraz są
przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i jako
administrator tych danych osobowych lub podmiot
upoważniony do przetwarzania danych, jest uprawniona
do ich udostępnienia.
Strony
zobowiązują
się
przy
przetwarzaniu
udostępnionych sobie danych osobowych do podjęcia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
celem zapewnienia ochrony i przetwarzania danych
osobowych zgodnie, z obowiązującymi przepisami prawa.
Właściciel
informuje,
iż
udostępnione
przez
Korzystającego dane osobowe Strony mogą zostać
udostępnione lub powierzone w zakresie niezbędnym do
realizacji umowy lub wykonania obowiązków prawnych
spółkom z grupy kapitałowej ZOELLER, podmiotom
współpracującym w związku z realizacją umowy, w
szczególności świadczącym usługi informatyczne,
podmiotom
świadczącym
usługi
pocztowe
lub
kurierskie, usługi prawne oraz usługi ochrony mienia.
Strony oświadczają, iż dane nie będą przekazywane do
państw trzecich.
Strony gwarantują poinformowanie osób, których dane
udostępniają w związku z umową, o udostępnieniu tych
danych drugiej Stronie wraz z wskazaniem danych
identyfikacyjnych oraz przekazania informacji o
przysługujących zgodnie z przepisami prawa prawach tych
osób.
W
przypadku niewypełnienia
obowiązku
określonego w niniejszym punkcie przez Stronę, Strona ta
odpowiada za szkody, jakie druga Strona poniosła w
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7.3.

7.4.

8.
8.1.
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Postanowienia antykorupcyjne
Korzystający oświadcza, iż zapoznał się z Polityką
Antykorupcyjną Właściciela pojazdu dostępną na stronie
https://www.ekocel.pl/zasadypostepowania/#PolitykaAntykorupcyjna i zobowiązuje się
jej przestrzegać. Korzystający gwarantuje zapoznanie
swoich pracowników z Polityką oraz jej przestrzeganie.
Ilekroć jest mowa o pracownikach oznacza to każdy
podmiot świadczący jakiekolwiek prace lub usługi
niezależnie od podstawy prawnej łączącej taki podmiot z
Korzystającym.
Korzystający oświadcza, że nie oferował, ani nie
przekazywał żadnych korzyści majątkowych w celu
wywarcia wpływu na decyzję Właściciela pojazdu o
przyjęciu lub złożeniu oferty, na treść oferty oraz wywarcia
wpływu na decyzję o zawarciu umowy. Nadto nie wpływał
w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami
oraz nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub
ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby
na celu wywarcie wpływu na złożenie lub przyjęcie oferty,
na treść oferty lub zawarcie umowy. Korzystający
zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności w
stosowaniu
środków
zapobiegających
ryzyku
podejmowania ze strony osób działających na rzecz lub w
imieniu
Korzystającego
działań
o
charakterze
korupcyjnym. W przypadku podejrzenia zaistnienia
zachowań opisanych w niniejszym ustępie, Korzystający
niezwłocznie poinformuje Właściciela pojazdu na piśmie o
takim podejrzeniu, wskazując jego uzasadnienie i
przedstawi propozycję wszelkich niezbędnych działań
mających na celu zapobieżenie korupcji, uwzględniając
szeroko pojęty interes Właściciela pojazdu. Jakiekolwiek
naruszenie przez Korzystającego lub podmioty działające
na jego rzecz niniejszego ustępu stanowić będzie
podstawę do natychmiastowego rozwiązania Umowy w
każdym przypadku niezależnie od zakresu naruszenia.
Korzystający oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy w
dacie podpisania Umowy, nie występuje jakikolwiek konflikt
interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla
należytego wykonywania przez niego Umowy, wpływać
na jego bezstronność, niezależność lub rzetelność.
Korzystający oświadcza, że w okresie realizacji Umowy, w
przypadku podejrzenia zaistnienia ryzyka ewentualnego
konfliktu interesów, niezwłocznie poinformuje Właściciela
pojazdu na piśmie o takim podejrzeniu, wskazując jego
uzasadnienie i przedstawi propozycję wszelkich
niezbędnych działań mających na celu zapobieżenie
konfliktowi.
Kary umowne
W przypadku naruszenia przez Korzystającego zasad
określonych w Umowie, Korzystający będzie zobowiązany
do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku
określonym w punkcie 8.4 OWU.
Właścicielowi przysługuje prawo domagania się
odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary
umowne.
Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania w formie pisemnej lub w formie
korespondencji e-mail.
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Cennik kar umownych:
ZDARZENIE

Zwrot brudnego pojazdu

Wysokość kary
umownej
800 PLN

Zwrot pojazdu ze śmieciami

2 000 PLN

- Zwrot pojazdu z niepełnym bakiem –
uzupełnienie paliwa
Zatankowanie do pojazdu niewłaściwego
paliwa
Palenie tytoniu w pojeździe

7 PLN/Litr
20 000 PLN
500 PLN

Używanie pojazdu niezgodnie z
przeznaczeniem
Używanie pojazdu niezgodnie z prawem

10 000 PLN

Brak dokumentów samochodu

1 000 PLN

Brak pilota/kluczyka do samochodu
Brak gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego,
apteczki, kamizelki odblaskowej
Brak pozostałego wyposażenia w pojeździe

10 000 PLN

2 000 PLN

5 000 PLN

2 000 PLN/szt.

Uszkodzenie opon

1 500 PLN/szt.

Kara umowna za niezwrócenie pojazdu w
wyznaczonym terminie niezależnie czy na
skutek upływu okresu najmu/użyczenia czy
rozwiązania umowy

30% wartości
czynszu
miesięcznego
za każdy dzień
braku zwrotu
przedmiotu
najmu
1 500 PLN

9.
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.7.

350 PLN/szt.

Każdy dzień postoju w wyniku okoliczności
spowodowanych przez
Najemcę/Korzystającego
Zwrot pojazdu z plamami na siedzeniach,
tapicerce
Zwrot pojazdu z wyczuwalnym nieprzyjemnym
zapachem
Uszkodzenie felgi

Utrudnianie lub uniemożliwienie dokonania
kontroli stanu i sposobu wykorzystania pojazdu
Utrata gwarancji na pojazd z winy
Najemcy/Korzystającego lub osoby kierującej
samochodem
Demontaż części pojazdu lub dokonanie
przeróbek bez zgody
Wynajmującego/Użyczającego
Przemieszczenie za granicę bez zezwolenia
Wynajmującego/Użyczającego
Niewykonywanie powiadomień określonych w
§ 3 ust. 1 lit. b Umowy najmu/użyczenia

9.6.

W przypadku, gdyby niektóre z postanowień OWU lub
umowy zostały uznane za nieważne, nie narusza to
ważności innych postanowień odpowiednio OWU lub
umowy. Nieważne postanowienie powinno być zastąpione
przez inne ważne postanowienie, które treścią odpowiada
treści nieważnego postanowienia i w możliwie największym
stopniu realizuje jego cel.
Osoby podpisujące umowę w imieniu i na rzecz
Korzystającego, oświadczają, że ich umocowanie do
działania w imieniu i na rzecz Korzystającego oraz ich
prawo do reprezentowania Korzystającego w tym zakresie
nie zostało odwołane, zawieszone ani w inny sposób
ograniczone, jak też nie wygasło.
Korzystający oświadcza, że ani na zawarcie umowy, ani na
świadczenie usług na jego rzecz nie jest wymagana zgoda:
jakiegokolwiek organu Korzystającego, osób trzecich, lub
organów administracji publicznej, a jeśli jakakolwiek zgoda
byłaby wymagana uzyskał ją przed podpisaniem Umowy.

1 500 PLN

800 PLN
1 500 PLN

10 000 PLN

10 000 PLN

15 000 PLN
5 000 PLN

Postanowienia końcowe
Korzystający wyraża zgodę na przeniesienie praw i
obowiązków wynikających z umowy na inne spółki
powiązane kapitałowo z Właścicielem.
OWU stanowią integralną część umowy. Zawierając
umowę Korzystający jednocześnie akceptuje OWU.
O ile w samej umowie nie wskazano inaczej:
- OWU uzupełniają treść umowy,
- w razie jakiejkolwiek rozbieżności między treścią OWU a
treścią umowy, postanowienia umowy mają znaczenie
rozstrzygające.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy będą dokonywane
przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z
niniejszej umowy (w tym OWU) będzie sąd właściwy
dla Właściciela pojazdu.
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