Regulamin wypożyczalni RentME
Postanowienia ogólne
1) Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki najmu samochodów w RentME, wypożyczalni
samochodów należącej do FHU Grzegorz Aleksandrow.
2) Regulamin jest integralną częścią umowy i stosuje się do każdej z umowy najmu.
3) Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania może zostać:
a) osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki
- ukończyła 21 lat, posiada stałe miejsce zamieszkania i stałe zatrudnienie
- posiada ważny dowód osobisty/paszport oraz prawo jazdy
- jest wpisana do CEIDG (jeżeli zawiera umowę najmu w zakresie swojej działalności
gospodarczej)
b) osoba prawna (lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 KC), której reprezentant
zawierający umowę najmu w imieniu tej osoby:
- przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców oraz inny
dowód swojego umocowania do zawarcia umowy najmu (np. pełnomocnictwo), jeżeli umocowanie
to nie wynika bezpośrednio z odpisu KRS
- przedstawi ważny dowód osobisty/paszport oraz prawo jazdy oraz inny dowód swojego umocowania
do zawarcia umowy najmu
4) Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód, w tym za działania i zaniechania
Użytkownika, do czasu odebrania samochodu przez Wynajmującego i podpisania przez niego protokołu
zdawczo-odbiorczego.
5) Do kierowania pojazdem upoważnione są wyłącznie osoby wymienione w umowie.
Zasady używania pojazdów
1) Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy pojazdu wolnego od usterek wpływających
na użyteczność pojazdu. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne
elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę swoich obowiązków.
2) Najemca wynajmuje samochód na czas określony w umowie najmu.
3) Najem rozpoczyna się i kończy zgodnie z datami określonymi w umowie. W przypadku niezgodności
w/w dat z protokołem zdawczo-odbiorczym, za czas trwania najmu uważa się daty faktycznego odbioru
oraz zdania wskazane w protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu.
4) W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem, wskazana w umowie
zobowiązane są do:
a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu
drogowego( ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, polisa OC, dokument potwierdzający najem
samochodu)
b) zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie
samochodu, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów i kluczyków, a także pozostawianiu
pojazdu na parkingu strzeżonym/posesji zamykanej)
c) wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie
i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy,
sprawdzanie stanu oraz ciśnienia w oponach, a także prawidłowego działania świateł)
d) stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie
rejestracyjnym w rubryce P3
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e) utrzymywaniu samochodu w należytej czystości a także korzystania z pojazdu zgodnie z zasadami
prawidłowej eksploatacji
5) W trakcie trwania najmu zabrania się w szczególności:
a) holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem
b) przekraczania dopuszczalnej ładowności
c) palenia tytoniu w samochodzie
d) dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego
właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego
e) przewożenia wewnątrz pojazdu zwierząt
f) dalszego podnajmu
g) użytkowania wbrew przepisom prawa
h) wykorzystywania pojazdu do uczestnictwa w zawodach i wyścigach sportowych, rajdach
i treningach, do nauki i doskonalenia jazdy
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary
umownej przewidzianej w cenniku.
6) Przemieszczanie się wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne, pod warunkiem
uprzedniego wyrażenia zgody przez Wynajmującego oraz po uiszczeniu dodatkowej opłaty przewidzianej
w cenniku Wynajmującego. Naruszenie niniejszego postanowienia zagrożone jest karą umowną
określoną w cenniku.
7) Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie mandaty, kary, opłaty za parkowanie, opłaty za wjazd
do miast powstałe w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami użytkowaniem pojazdu
i upoważniania do przekazania wszelkim organom egzekucyjnym danych osobowych wraz z kopią
umowy najmu. Obsługa każdego zapytania ze strony organów administracji publicznej wiąże się
z dodatkową opłatą określoną w cenniku. Brak terminowej regulacji zobowiązań wskazanych w tym pkt.
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu skutkuje obciążeniem Najemcy całością zobowiązania
wynikającego z w/w opłat oraz opłatą dodatkową przewidzianą cennikiem.
8) Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu
wykonania przeglądu okresowego wynikającego ze wskazań licznika kilometrów, wskazań
wyświetlanych przez system pojazdu lub instrukcjami otrzymanymi od pracownika RentME.
o obowiązków Najemcy należy respektowanie wskazań wyświetlanych przez system pojazdu.
Opłaty
1)

Czynsz najmu pobierany jest z góry według stawki z dnia zawarcia umowy najmu w złotych Polskich (PLN).
Wszystkie ceny wymienione w regulaminie, umowie najmu oraz na stronie internetowej
www.rentme.waw.pl są cenami brutto, chyba że w umowie najmu lub umowie ramowej wskazano
inaczej. W razie rozbieżności wiążą stawki najmu wskazane w umowie najmu lub umowie ramowej.
2) Czynsz najmu naliczany jest za całą dobę.
Zwrot lub wymiana pojazdów
1) Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu, w którym
nastąpiło wydanie pojazdu. Zwrot pojazdu w innym miejscu może nastąpić po uzgodnieniu
z Wynajmującym czasu i miejsca zwrotu oraz uiszczeniu opłaty należnej Wynajmującemu w związku
z takim zwrotem. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący
upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi
kosztami związanymi z odbiorem samochodu.
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2) Najemca odbiera samochód czysty zewnętrznie i sprawny technicznie zgodnie protokołem wydania
i zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w stanie nieuszkodzonym ponad normalne zużycie będące wynikiem
prawidłowej eksploatacji pojazdu. Ewentualne uszkodzenia lub zabrudzenia będą usuwane na koszt
Najemcy.
3) Zwrot samochodu oraz kluczyków od samochodu i dokumentów samochodu może nastąpić tylko
w punkcie Wynajmującego w miejscowości wskazanej w umowie najmu i na rzecz przedstawiciela
Wynajmującego. Zabronione jest przekazywanie kluczyków od samochodu oraz dokumentów samochodu
osobom nieuprawnionym. Zwrot samochodu powinien być potwierdzony protokołem odbioru
podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału
w odbiorze samochodu lub podpisaniu protokołu odbioru albo jest nieobecny w umówionym miejscu
i terminie zwrotu samochodu, Wynajmujący może dokonać odbioru samochodu jednostronnie,
podpisując protokół odbioru.
4) Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze
samochodu. W przypadku naruszenia w/w zobowiązania Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami
naprawienia szkody powiększonymi o opłatę dodatkową określoną w cenniku najmu.
5) Każdorazowe przedłużenie wynajmu o więcej niż 1 godzina skutkuje naliczeniem kolejnych dni wynajmu
zgodnie z cennikiem i możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Sposoby dokonania
zgłoszenia przedłużenia umowy:
a) o 1 dobę - poprzez zgłoszenie telefoniczne lub osobiste Wynajmującemu, bez konieczności spisania
aneksu w momencie zgłoszenia przedłużenia wynajmu
b) więcej niż 1 dobę - osobiście, poprzez podpisanie aneksu przez Wynajmującego
6) W przypadku braku kontaktu z Najemcą w ciągu 12 godzin od daty i godziny zakończenia umowy
i niezwrócenia samochodu, Wynajmujący ma prawo potraktować ten fakt jako przywłaszczenie i zgłosić
na Policję. Opłata administracyjna za rozpoczęcie procedury zgłoszenia przywłaszczenia określona jest
w cenniku i obciąży Najemcę.
7) Jeżeli samochód zostanie unieruchomiony na więcej niż 24 godziny, a Najemca nie otrzyma samochodu
zastępczego od Wynajmującego lub innego podmiotu na wniosek Wynajmującego, Najemcy przysługuje
zwrot kosztów najmu za okres unieruchomienia samochodu. Jednocześnie Wynajmujący nie ponosi
odpowiedzialności za inne szkody wyrządzone w wyniku unieruchomienia, a Najemca nie ma praw
do żądania roszczeń z tego tytułu. Wynajmujący nie przejmuje odpowiedzialności za opóźnienia i straty
spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami oraz nie ponosi odpowiedzialności
za wszelkie utracone korzyści, które mogłyby wynikać z awarii, z unieruchomienia, spóźnienia
w dostarczeniu samochodu.
Wypadki, szkody, kradzieże
1) Każdy wypadek lub uszkodzenie, utratę lub kradzież pojazdu należy niezwłocznie zgłosić w najbliższej
jednostce Policji i uzyskać od Policji poświadczenie zgłoszenia szkody, a także powiadomić
Wynajmującego pod nr +48511320032 i postępować dalej wg przekazywanych wskazówek. Najemca jest
zobowiązany sporządzić Protokół Zdarzenia wg wzoru Wynajmującego. W sporządzonym protokole
Najemca powinien umieścić wszystkie dane uczestników i świadków wypadku. W żadnym wypadku
Najemca nie może akceptować żądań osób trzecich. Najemca jest zobowiązany do udzielenia nieodpłatnej
pomocy Wynajmującemu oraz/lub jego Towarzystwom Ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach
lub sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkodą.
2) W przypadku uszkodzenia lub awarii użytkowanego samochodu, Najemca ma obowiązek zabezpieczenia
pojazdu minimalizując rozmiar szkody własnym staraniem i kosztem.
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3) W przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z tych przepisów, w szczególności
niedostarczenie Wynajmującemu Protokołu Zdarzenia i/lub nie zgłoszenia szkody Ubezpieczającemu
pojazd, a w przypadku kradzieży również dowodu rejestracyjnego i kompletu kluczy z zabezpieczeniem,
Najemca odpowiada za wyrządzoną Wynajmującemu szkodę na zasadach ogólnych tj. to pełnej jej
wartości i wg cennika.
Ubezpieczenie
1) Samochód posiada ubezpieczenie OC i AC ograniczające odpowiedzialność (z zastrzeżeniem postanowień
niniejszego Regulaminu) Najemcy (osoby kierującej pojazdem wymienionej w umowie)
od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:
a) umyślnego uszkodzenia pojazdu
b) uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym,
po spożyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego na terytorium RP
prawa jazdy
c) szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona zgodnie z umową najmu
lub Regulaminem do prowadzenia pojazdu
d) szkody całkowitej rozliczanej w ciężar polisy AC oraz kradzieży samochodu - Najemca zostanie
obciążony opłatą administracyjną za szkodę w związku ze zdarzeniem
e) wyjazdu samochodem poza terytorium Polski bez zgody Wynajmującego
f) niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty
odszkodowania
g) w przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku
h) uszkodzenia opon, felg i kołpaków
i) innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych
lub z polis
j) przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności, lub innego naruszenia przepisów o ruchu
drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego
k) uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach
l) posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajęcia samochodu
W w/w przypadkach szkody pokrywane są częściowo lub całkowicie przez Najemcę na zasadach
określonych w warunkach TU.
2) Udział własny w szkodzie objętej polisą AC wynosi 1000zł brutto za każdą zgłoszoną szkodę z AC.
3) Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu
albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania,
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
a) braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w protokole przekazania samochodu
oraz odszkodowaniem za ponadnormatywne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz
b) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy,
a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane
reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii)
c) szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia
d) likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu
zużyciu
e) odszkodowania za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była
zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem, czy pasażera pojazdu.
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4) W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi zapłaty odszkodowania na rzecz Wynajmującego z przyczyn
niezależnych od Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do wyrównania poniesionej szkody
na zasadach ogólnych. Najemca jest jednakowo odpowiedzialny za szkody i zaniedbania Użytkownika
i dodatkowych użytkowników.
Postanowienia końcowe
1) Najemca oświadcza, iż został poinformowany, że podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia
i wykonania umowy najmu pojazdu przez RentME, a dane osobowe będą przetwarzane w w/w celu
realizacji umowy oraz w celach marketingowych związanych z promocja usług RentME.
Najemcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo do ich poprawiania.
2) Strony zobowiązują się niezwłoczne do zawiadamiania o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem
uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone.
3) Najemca oświadcza że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że:
a) podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
c) posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, że nie jest
pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem
mechanicznym
d) nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do pozbawienia go
uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym
4) Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest cennik kar umownych. Zapłata kary umownej nie wyłącza
uprawnienia Wynajmującego do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w KC.
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