Ogólne Warunki Wynajmu Pojazdu
Pożyczony.pl
Ogólne warunki najmu pojazdu:
1.Umowa zawarta jest pomiędzy Wypożyczalnia pozyczony.pl zwanym dalej wynajmującym a najemcą legitymującym sie swoim
prawdziwym dokumentem tożsamości. Najemca aby odebrać pojazd ma obowiązek posiadać przy sobie ważne dokument
potwierdzający jego tożsamość oraz ważne prawo jazdy honorowane w RP. Najemca jest zobowiązany na życzenie wynajmującego o
przedstawienie dowodu w celu potwierdzenia jego tożsamości.
2. Klientem wypożyczalni moze być osoba:
a) Posiadająca obywatelstwo polskie ( numer PESEL), czyli legitymująca się dowodem osobistym lub Polskim paszportem.
Posiadająca prawo jazdy honorowane w RP, i spełniające następujące warunki : musi posiadać prawo jazdy conajmniej od 2 lat.
b) Osoba nie posiadająca paszportu polskiego, legitymująca się ważnym paszportem zgranicznym i posiadająca prawo jazdy
kategorii B. honorowane w RP.
2.W momencie rozpoczęcia wynajmu sporządzany jest protokół wydania pojazdu w dwóch jednobrzmiących kopiach po jednej dla
Najemcy i Wynajmującego.. Potwierdza on stan w jakim dany pojazd został przekazany Najemcy.
3.Najemca pojazdu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a w przypadku łamania przepisów ruchu
drogowego, najemca zobowiązuje się do uiszczenia całkowitej kwoty mandatu oraz zezwala wypożyczalni na przekazanie danych
osobowych organom ścigania w celu wystawienia mandatu karnego.
4.Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste zostawione w pojeździe po przekazaniu go wypożyczalni.
5.W przypadku braku możliwości podstawienia wybranego pojadzu przez wypożyczalnie, wynajmujący ma obowiązek podstawienia
najemcy pojazd w tej samej klasie lub wyższej, bez konieczności dopłaty ze strony najemcy.
6. W momencie podpisania umowy, najemca odpowiada za spowodowane jego winą uszkodzenia do 5 tysięcy złotych.
Wypożyczalnia w swojej ofercie posiada możliwość wykupienia zniesienia udziału własnego w szkodzie, które chroni najemce przed
wyrządzonymi szkodami. Wykupienie jest możliwe w dwóch wariantach:
a) Podstawowe (20zł/doba) – obejmuje uszkodzenia karoserii
b) Pełne (35zł/doba) - Obejmuje uszkodzenia karoserii i uszkodzenia wnętrza, szkodę całkowitą, uszkodzenia szyb i felg. W
przypadku uszkodzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających, rażącego nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego,
pozostawienia pojazdu po kolizji bez zgłoszenia zdarzenia odpowiednim służbom i wypożyczalni – wypożyczalnia odmawia
udzielenia ubezpieczenia najemcy.
8. Anulowanie rezerwacji jest możliwe wyłącznie poprzez kontakt drogą e-mailową lub telefoniczną z wypożyczalnią. Adres e mail
na który musi wpłynąć prośba to bok@pozyczony.pl lub telefonicznie +48 694807292.
9.Wynajmujący może odmówić wydania pojazdu gdy, stwierdzi, iż najemca jest pod wpływem alkoholu/narkotyków/dopalaczy lub
innych substancji mogących zagrażać życiu i zdrowiu innych uczestników ruchu. W tym przypadku gdy zaliczka zostanie wpłacona
– nie zostaje zwrócona.
10. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w ustalonym terminie zawartym w umowie wydania pojazdu. W przeciwnym razie
po 60 minutach spóźnieina, najemca jest zobowiązany do opłacenia następnej doby i nie może żądać od wynajmującego możliwości
dalszego korzystania z pojazdu.
10. Podczas zwrotu pojazdu najemca jest zobowiązany do przekazania pojazdu z takim samym poziomem paliwa z jakim został mu
wydany. W przypadku zwrotu mniejszej ilości paliwa, wynajmujący lub osoba go reprezentująca ma możliwość pobrania środków w
momencie odbioru. Cena to 6zł/l oleju napędowego lub benzyny.
11. Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu czystego w środku i na zewnątrz. Opłata za zwrot brudnego pojazdu - patrz tabelka
1A . Opłata pobierana jest na miejscu od najemcy.
12. Najemca bez pisemnej zgody wynajmującego nie ma pozwolenia na przerabianie lub modyfikowanie wyposażenia samochodu
lub zmiany wyglądu zewnętrznego/wewnętrznego pojazdu. Za wyrządzone zmiany odpowiada najemca - mimo wykupionego
ubezpieczenia. Opłaty za zniszczenie jednego elementu - zgodnie z tabelą 1A.
13. Najemca nieposiadający polskiego obywatelstwa zobowiązany jest do uiszczenia kaucji najpóźniej w momencie przekazania
pojazdu poprzez płatność kartą lub gotówką. Kaucja pobierana jest adekwatnie do klasy wynajmowanego samochodu. Klasa A –
500zł klasa B -1000 zł klasa C- 1500 zł. Kaucja jest zwracana po zakończeniu najmu.
14. Najemca jest zobowiązany do powiadomiana wynajmującego o każdej usterce w pojeździe, a w przypadku wystąpienia jej ma
katagoryczny zakaz naprawy pojazdu bez zgody wynajmującego.
W przypadku kolizji lub wypadku drogowego najemca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia wypożyczającego pod
numerem telefonu +48 694807292 oraz najbliższej jednostki Policji.
15. Wynajmujący ma obowiązek udostępnić pojazd na polecenie:
a) Policji lub innych oragnów w celu wypełnienia niezbędnych czynnosci.
b ) Wypożyczalnia w celu wykonania przeglądów, zmiany opon lub innych czynności potrzebnych do normalnego funkcjonowania
pojazdu w ruchu
16. Wynajmumący zastrzega sobie prawo do ustawienia limitu kilometrów dla rezerwacji powyżej 30 dni.
Zasady korzystania z pojazdu :
1. Samochód nie może być przekazywany w ręce osób, które nie są zgłoszone na umowie najmu. Najemca nie może udostępniać
innym osobom samochodu bez zgody wypożyczalni pod karą grzywny (tabela numer A1).
2. Najemca, ma obowiązek zwrotu pojazdu w takim samym stanie jaki został mu przekazany i w terminie, który został zapisany w
umowie. Wyjątek stanowi przedłużenie wynajmu za zgodą wynajmującego. W przypadku zwrotu pojazdu w innym terminie niż
wskazuje to umowa na najemcę zostanie nałożona dodatkowa opłata. Kwoty, którymi zostanie obciążony najemca są przedstawione
w tabeli A1.
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3. Najemca akceptuje brak możliwości podnajmowania wypożyczonego pojazdu pod karą grzywny a w przypadku uszkodzenia
pojazdu przez osoby trzecie – najemca zobowiązuje się do pokrycia całkowitego kosztu naprawy pojazdu, pomimo wykupionego
pełnego ubezpieczenia.
4.. Najemca jest zobowiązany do dbania o bezpieczństwo pojazdu tzn. zamykanie pojazdu, włączanie alarmu oraz nie pozostawianie
kluczyków i dokumtów wewnątrz pojazdu. Nie stosowanie się do tego punktu grozi nałożeniem kary umownej (Tabelka numer A1).
5. Zgoda na wyjazd poza granice kraju do Państw takich jak : Hiszpania, Czechy, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia i Słowacja jest
możliwe po wcześniejszym poinformowaniu wynajmującego. Koszt pozwolenia na wyjazd to 100 zł – związany jest z
rozszczerzeniem dzialanosci firmy ochroniarskiej.
Zasady rezerwacji pojazdu :
1. Wypożyczenie pojazdu musi być potwierdzone drogą mailową i/lub telefoniczną poprzez wynajmującego. Wysłanie wiadomości
na adres mailowy lub wysłanie zapytania poprzez strone internetową nie oznacza rezerwacji pojazdu.
Płatność za pojazd :
1. Najemca jest zobowiązany zapłacić za wynajem pojazdu najpóźniej w terminie odbioru. Płatność odbywa się tylko i wyłącznie
kartą kredytową/debetową wystawioną na najemcę pojazdu. W wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszej konsultacji z Biurem
Obsługi Klienta jest możliwość zapłacenia części opłaty gotówką.
W przypadku przedłuzenia wynajmu pojazdu, najemca jest zobowiązany do :
a ) przedłużenie o jedną dobę – najemca może opłacić przedłużenie za wynajem podczas zwrotu pojazdu
b ) przedłużenie o ponad jedną dobę – najemca ma obowiązek opłacić przedłużenie do 2 godzin po wysłaniu linku do płatności. Brak
wpłaty będzie równoznaczy z zerwaniem umowy.
2. W sytuacji gdy najemca bez powiadomienia wypożyczalni nie odbierze pojazdu w czasie ponad 60 minut od umówionej godzuny
odbioru, wypożyczalnia ma prawo do anulowania rezerwacji. W takim przypadku wpłacona zaliczka nie zostanie zwrócona.
3. Zaliczka może być wymagana w przypadku rezerwacji:
a ) w okresie wakacyjnym
b ) w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
c ) do rezerwacji na lotniskach (z wyłączeniem lotniska Warszawa Okęcie i Warszawa Modlin). Zaliczka pobierana jest w kwocie
150zł i jest odliczana od całkowitego kosztu wynajmu. Zaliczka może być zwrócona na konto najemcy, pod warunkiem wysłania
prośby do wypożyczalni na maksymalnie 7 dni przed początkiem rezerwacji.
1.
Tabela opłat - A1
Palenie tytoniu w pojeździe - 500 zł
Zarysowanie jednego elementu – 500 zł
Zatankowanie pojazdu paliwem nieprzeznaczonym do
wynajętego samochodu – 800 zł

Brak kołpaka – 20 zł

Używanie pojazdu na torze wyścigowym lub do nauki jazdy –
1000 zł

Brak felgi – 300 zł

Brak elementu wyposażenia: nawigacja/fotelik/podkładka – 300
zł/150 zł/50zł

Brak dowodu rejestracyjnego/kluczyków/tablicy rej. – 300zł
/800 zł/200 zł

Wykorzystywanie pojazdu do przewozu zarobkowego osób –
1000 zł

Brak panelu radia -150 zł

Samodzielne przedłużenie okresu wynajmu – 200% stawki
dobowej

Zniszczona opona -300 zł

Zwrot brudnego samochodu wewnątrz/zewnątrz – 50/50 zł

Zbita lub pęknięta szyba - 800 zł

Przekazanie pojazdu osobie nieupoważnionej - 2000 zł

Samowolne opuszczenie kraju – 1500 zł

Modyfikacja wyglądu/wyposażenia – 150zł/ element

B1.
Dodatkowe wyposażenie
Wynajem fotelika

10zł/ doba

Wynajem nawigacji GPS

10zł/ doba

Wykupienie podstawowego zniesienia udziału w szkodzie
Wykupienie pełnego zniesienia udziału w szkodzie

20zł/ doba
35zł/ doba

Zgoda na wyjazd poza granice RP

100zł/ doba

Nagłe wypadki, kradzieże i uszkodzenia pojazdu
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1. W przypadku kolizji lub wypadku drogowego najemca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia wypożyczającego pod
numerem telefonu +48 694807292 oraz powiadomienie Policji lub spisanie oświadczenia. Wypożyczający zobowiązuje się
dostarczyć najemcy w momencie podpisania umowy najmu odpowiednie oświadczenie.
2. W przypadku kradzieży pojazdu najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Policji i wynajmującego oraz
postępowanie według wskazań organów ścigania.
3. Najemca jest zobowiązany do przekazania pojazdu policji w celu wykonywania czynności śledczych.
4. W przypadku awarii pojazdu w skutek której pojazd jest niezdolny do dalszej jazdy, wynajmujący zobowiązuje się do
udostępnienia samochodu zastępczego najemcy w terminie nie późniejszym niż 48 godzin. Pojazd zastępczy nie musi odpowiadać
klasie pierwotnie wypożyczonego samochodu.
5. Wynajmujący ma możliwość odmowy podstawienia samochodu zastępczego jeżeli:
a) uszkodzenie pojazdu powstało przez osobę nie upoważnioną do użytkowania wynajętego samochodu,
b) najemca podczas uszkodzenia pojazdu znajdował się pod wpływem alkoholu lub substancji zakazanych w świetle prawa RP. najemca w takim przypadku zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej mimo wykupionego dodatkowego ubezpieczenia,
c). Uszkodzenie pojazdu powstało w sposób celowy – najemca w takim przypadku zostanie pociągnięty do odpowiedzialności
finansowej mimo wykupionego dodatkowego zniesienia ubezpieczenia.
d) Jeżeli najemca nie powiadomi wynajmującego o powstałych uszodzeniach maksymalnie 2 godziny po wydarzeniu.
6. Podstawienie zastępneczgo pojazdu jest możliwe w momencie trwałego unieruchomienia wypożyczonego pojazdu. Jeżeli
wynajmujący w momencie podstawienia zastępczego pojazdu stwierdzi, że samochód wypożyczony jest sprawny do jazdy istnieje
możliwość nałożenia dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 100zł + 2zł za kilometr liczone od biura wypożyczalni
(Krasnobrodzka 19, 03-214 Warszawa) do miejsca pobytu Najemcy.

Najemca potwierdza, że przekazane przez niego dane do Umowy są prawdziwe. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych w bazie
Wynajmującego, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t. j.) w celu realizacji Umowy,
zabezpieczenia finansowego transakcji oraz w celach marketingowych. W przypadku niewywiązywania się z płatności lub przedstawienia fałszywych dokumentów, dane
personalne Najemcy mogą być przekazane do biur informacji gospodarczej. Klauzula informacyjna zgodna z RODO. Informujemy, że w związku z wchodzącym w życie
Rozporządzeniem Ochronie Danych Osobowych w dniu 25 maja 2018 roku firma Pożyczony.pl wypełniając obowiązek informacyjny oświadcza, że na podstawie art. 13
ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L Nr 281): Administratorem danych wskazanych w
zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Paweł Topyła z siedzibą przy ul. Krasnobrodzkiej 19, w Warszawie (kod pocztowy: 03-214, tel.: 694
807 292, adres e-mail: bok@pozyczony.pl. Celem zbierania danych jest: realizacja umowy najmu, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi wynikającymi z
tego tytułu roszczeniami, a także – ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy - w celach analitycznych i statystycznych; Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy najmu pojazdu. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwa realizacja umowy najmu
pojazdu. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy
prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona
zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
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