
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW

Niniejszy  Regulamin  określa szczegółowe postanowienia umów najmu / użyczenia samochodów
zawieranych  przez  „WIKAR  Sp.j.”  w  ramach  Wypożyczalni  Samochodów.  Regulamin
Wypożyczalni  stosuje  się  do  wszystkich  umów  najmu  /  użyczenia  chyba,  że  umowa  stanowi
inaczej. 

Wynajmujący:  WIKAR Spółka jawna 33-300 Nowy Sącz,  ul.  Węgierska 168 zwany w Umowie
Najmu oraz Regulaminie wypożyczalni samochodów Wynajmującym.
Najemca:  osoba prywatna /  firma określona w Umowie Najmu,  zwana w Umowie Najmu oraz
Regulaminie wypożyczalni samochodów Najemcą, która swoim podpisem oświadcza, że przyjmuje
osobistą  odpowiedzialność  za  samochód  oraz  odpowiedzialność  za  wszelkie  osoby,  którym
powierzy samochód.

Przedmiot  najmu:  pojazd  oddany do użytkowania  Najemcy,  określony w Umowie  Najmu a
zwany w Umowie Najmu oraz w Regulaminie wypożyczalni samochodów samochodem,

Samochód  może  być kierowany  przez  osobę  wymienioną  w  umowie  najmu  w  pozycji
Najemca lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia
samochodu  pod  warunkiem,  że  posiada  ważne  prawo  jazdy  odpowiedniej  kategorii  a
Wynajmujący  nie  zgłosi  sprzeciwu.  Wynajęty  samochód  nie  może  być  podnajęty  lub
odstąpiony innej osobie do używania bez zgody Wynajmującego. Samochód, nie może zostać
oddany  przez  Najemcę  osobie  nie  wymienionej  w  umowie  najmu  jako  użytkownik  lub  osoba
reprezentująca użytkownika.

Wynajmujący  zapewnia,  że  samochód  przekazany  Najemcy  do  użytkowania  jest  sprawny
technicznie,   posiada  aktualny  Dowód  Rejestracyjny  (dopuszczenie  do  ruchu)  oraz  jest
ubezpieczony w zakresie OC.
Dzienny  limit  przebiegu pojazdu  wynosi  200km-  za  każdy następny kilometr  będzie  naliczana
opłata wg Cennika wynajmu.

Najemca zobowiązuje się do:
- nie holowania innych pojazdów,
- przestrzegania dopuszczalnej ładowności,
-  nie  przewożenie  w  samochodzie  większej  liczby  pasażerów  niż  określona  w  dowodzie
rejestracyjnym,
- nie palenia tytoniu wewnątrz pojazdu, 
- nie wywożenia samochodu poza granice RP bez pisemnej zgody Wynajmującego,
- przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terenie kraju w którym użytkuje samochód a
w szczególności przepisów prawa o ruchu drogowym, 
- zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów,
-  nie  prowadzenia  samochodu  pod  wpływem  alkoholu  lub  środka  działającego  podobnie  do

alkoholu
- nie używania samochodu w zawodach lub wyścigach,
- nie przewożenia samochodem materiałów mogących powodować jego trwałe zabrudzenie lub
zniszczenie oraz zwierząt,
- zwrotu samochodu w siedzibie Wynajmującego chyba, że umowa szczególna stanowi inaczej,
- użytkować samochód zgodnie z jego przeznaczeniem.

Opłata za wynajem pobierana jest z góry przelewem lub kartą płatniczą wg stawki obowiązującej w
dniu wypożyczenia. W przypadku płatności przelewem samochód zostanie wynajęty po wpłynięciu
pieniędzy na konto Wynajmującego.

Najemca zobowiązuje się do należytej dbałości o stan techniczny i estetyczny samochodu oraz
zwrócenia go w stanie nie pogorszonym z taką ilością paliwa jaką otrzymał.  Za ewentualne braki
paliwa Najemca uiszcza opłatę wg stawki z Cennika Obowiązującego załączonego do regulaminu.

Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny
ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.



Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony,  co najmniej  na  12 godzin
przed upływem terminu zwrotu. Poinformowanie Wynajmującego o zamiarze wydłużenia umowy
w czasie krótszym, niż 12 godzin przed upływem terminu, na który umowa została zawarta lub
brak  informacji  o  zamiarze  przedłużenia,  będzie  podstawą  do  naliczenia  kary  umownej  w
wysokości trzykrotnej wartości czynszu za okres, w jakim samochód był użytkowany, bez pisemnej
zgody Wynajmującego.

W przypadku braku terminowej  zapłaty czynszu najmu,  Wynajmujący może,  bez dodatkowego
wezwania  Najemcy do zapłaty i  bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty,  wypowiedzieć
umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości 0,1% za
każdy dzień opóźnienia.  W przypadku wypowiedzenia  umowy przez Wynajmującego,  Najemca
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wynajmowany samochód.

W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu lub braku zgody Wynajmującego na przedłużenie umowy
najmu przed upływem czasu, na jaki została zawarta, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary
umownej  w wysokości  trzykrotnej  wartości  czynszu za każdą dobę zwłoki.  W przypadku braku
terminowego  zwrotu  samochodu,  Wynajmujący  upoważniony  jest  do  odbioru  samochodu  od
Najemcy oraz do obciążenia Najemcy kwotą  500zł  + VAT  za każdy odebrany samochód oraz
pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.

W przypadku naliczenia kary umownej,  Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania
uzupełniającego,  jeżeli  strata  poniesiona  przez  Wynajmującego  przewyższa  wartość  kary
umownej. 

Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie samochodu w ciągu 24
godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu
i zostaje zgłoszone Policji.

W czasie użytkowania Najemca zobowiązany jest do:
-  Posiadania  przy sobie  ważnych  dokumentów,  wymaganych  przez  organy uprawnione  do

kontroli ruchu drogowego
-  Zabezpieczenia  samochodu  przed  kradzieżą (każdorazowe  zamykanie  samochodu  oraz
włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych),
- Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzenie i

ewentualnie uzupełnienie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, sprawdzenie stanu ogumienia,
działania oświetlenia zewnętrznego).

Najemca ponosi koszty napraw w okresie najmu pojazdu chyba, że usterka objęta jest gwarancją
producenta i jej powstanie nie wynika z niewłaściwych działań Najemcy. 
Najemca jest  odpowiedzialny za brak wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na
skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów. 
W  przypadku  zagubienia  dokumentów  lub  rzeczy  wymienionych  w  Cenniku  Obowiązującym
załączonym do regulaminu, zostanie naliczona opłata.

Najemca przyjmuje do wiadomości, konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w
celu wykonania przeglądu okresowego,  przy  wskazaniach  licznika  kilometrów podanych  na
Protokole Przekazania Samochodu (tolerancja +/-  500 km), w miejscu i  czasie uzgodnionym z
Wynajmującym.  W  razie  udostępnienia  samochodu  do  wykonania  przeglądu  przy  wyższych
wskazaniach licznika kilometrów lub nie udostępnienia go w ogóle, Najemca zostanie obciążony
pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką
ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji  na samochód, opłata wg  Cennika
Obowiązującego).

Najemca  nie  jest  upoważniony  do  zlecania  napraw,  przeróbek,  przeglądów  wynajmowanego
samochodu. W razie awarii samochodu w okresie Najmu ma obowiązek niezwłocznie powiadomić
o  tym  fakcie  Wynajmującego  (tel.:  506 190 520,  018  4140414,  600055000)  oraz  postępować
zgodnie ze wskazówkami. Jeżeli usterka  może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu



drogowego, zabrania się kontynuowania jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić
samochód  we  własnym  zakresie  wyłącznie  po  uzyskaniu  pisemnej  zgody  Wynajmującego.
Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrot wymienionych
części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

Wynajmujący  po  stwierdzeniu  zasadności  dokonanej  naprawy  i  braku  winy  Najemcy  w
przyczynach awarii, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

W przypadku  włamania,  kradzieży  lub  uszkodzenia  samochodu  w  wyniku  kolizji  lub  wypadku
drogowego,  Najemca  zobowiązany jest  do  natychmiastowego wezwania Policji,  uzyskania
poświadczenia wynikłych strat, a także do  zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu nie później
niż  do  12  godzin (tel.:  506 190 520,  018  4140414,  600055000)  oraz  postępowania  wg
otrzymanych instrukcji. 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii
samochodu,  chyba,  że  szkoda  została  wyrządzona  przez  Wynajmującego  z  winy  umyślnej.
Wynajmujący  w  wypadku  awarii  samochodu  jest  zobowiązany  zapewnić  Najemcy  samochód
zastępczy,  w  miarę  możliwości  tej  samej  klasy  w ciągu  48 godzin  na  terenie  Rzeczpospolitej
Polskiej, pod warunkiem, że powstała szkoda nie jest  rozliczana w ciężar polisy AC. Za okres
oczekiwania  na  samochód  zastępczy  Najemca  nie  uiszcza  czynszu  za  najem  samochodu.
Samochód zastępczy  powinien  w miarę  możliwości  mieć  standard odpowiadający  standardowi
samochodu  wynajętego.  W  wypadku,  jeżeli  samochód  zastępczy  posiada  niższy  standard
wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.

W  przypadku  szkody  komunikacyjnej  rozliczanej  w  ciężar  polisy  OC  sprawcy  Najemca  jest
zobowiązany do pokrycia kosztów najmu samochodu na czas naprawy.

Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary
umownej) Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:
- szkód powstałych z winy Najemcy oraz w skutek umyślnego uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia
podczas  prowadzenia  w  stanie  pod  wpływem  alkoholu  lub  środka  działającego  podobnie  do
alkoholu
bez ważnego prawa jazdy itp.,
- uszkodzenia pojazdu w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości,  o  co najmniej 30
km/godz,  albo  w  razie  dopuszczenia  się  rażącego  naruszenia  przepisów  ruchu  drogowego
(obowiązuje  wówczas  udział  własny  kierowcy  lub  całkowite  wyłączenie  odpowiedzialności
ubezpieczyciela za szkodę),
- sytuacji, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
-  szkody powstałej,  gdy osobą  kierującą nie była osoba wymieniona w umowie najmu lub
aneksie do umowy,
- szkody całkowitej,  rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu–  udział
własny 20%  jeżeli  szkoda  nie  powstała  z  winy  Najemcy,  udział  własny  50%  jeżeli  szkoda
powstała z winy Najemcy
- wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC – udział własny 2000 zł + VAT (dwa tysiące
złotych 00/100 )
- kradzieży samochodu, po której Najemca nie zwrócił Wynajmującemu kluczyków lub dowodu
rejestracyjnego skradzionego samochodu, oraz kradzieży samochodu, w którym nie zostały
włączone wszystkie urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca
W w/w przypadkach szkody pokrywane są przez Najemcę. 
Najemca jest  zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy,  ogólnymi  warunkami umów
ubezpieczenia  samochodu  oraz  zmianami  w  ogólnych  warunkach  umów  ubezpieczenia
samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień pod rygorem odpowiedzialności
za wyrządzoną szkodę. 
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w samochodzie.
Wszelkie spory wynikłe w czasie realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Wynajmującego.


