REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WYNAJEMbezLIMITU dla umów zawieranych poprzez platformę www.aitcar.pl
Postanowienia ogólne Wersja 01/2013 obowiązuje od dnia 15.08.2013r.
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych poprzez platformę aitcar.pl dla marki WYNAJEMbezLIMITU i
stosuje się go do wszystkich umów najmu chyba że została zawarta inna na odrębnych zasadach.
2. Integralną częścią Regulaminu jest Tabela Kar i Opłat stanowiącą Załącznik nr 1.
3. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.
4. Strony:
a. Klient (Najemca): konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca
działalność gospodarczą)
b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów WYNAJEMbezLIMITU.
5. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca –
ważny paszport) oraz ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy.
6. Samochód może być kierowany przez spełniającą wymogi określone w odpowiednio pkt. 5 Regulaminu osobę wymienioną w umowie najmu w pozycji “DANE
KIEROWCY” lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub
odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie
wymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.
7. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego
poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł
Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.
8. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie. Koniec wynajmu musi być potwierdzony odbiorem zdawczo-odbiorczym.
9. Zawarcie umowy najmu z Wynajmującym poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza internetowego następuje na podstawie oferty Klienta złożonej za
pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego (www.aitcar.pl) oraz oświadczenia Wynajmującego o akceptacji
złożonej w w/w sposób oferty Klienta. Po złożeniu przez Klienta w w/w sposób oferty, Wynajmujący jest zobowiązany do przesłania Klientowi oświadczenia o
akceptacji lub braku akceptacji oferty na wskazany przez Klienta adres e-mail, jednakże pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty zaliczki płatności na
poczet czynszu najmu wskazanej w formularzu rezerwacyjnym.
10. W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego w terminie wskazanym w formularzu internetowym samochodu wybranego przez Najemcę
Wynajmujący zapewni inne auto w klasie równej lub wyższej, z zastosowaniem identycznej stawki czynszu obowiązującej dla najmu pojazdu, na który zostało
złożone przez Klienta zamówienie.
11. Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:
a. zaakceptowanie przez Klienta obowiązujących u Wynajmującego warunków wynajmu pojazdów poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej
Wynajmującego formularza internetowego wszystkimi danymi wymaganymi przez Wynajmującego oraz wyświetlenie się komunikatu potwierdzającego
zakończenie przyjęcia rezerwacji,
b. spełnianie warunków przewidzianych w pkt. 5 ii25 Regulaminu,
c. złożenie zamówienia co najmniej 48 godziny przed planowaną datą wydania samochodu określoną w formularzu internetowym,
d. wpłata zadatku zgodnie z wyliczeniem podanym w formularzu rezerwacyjnym
12. Najemca może w każdym momencie odstąpić od zawartej umowy pod warunkiem złożenia na piśmie oświadczenia o odstąpieniu w wysokości 80% jej
wartości nie mniej jednak niż wysokość wpłaconych zadatków, o ile zwraca samochodu w stanie nie pogorszonym lub jeszcze go od wynajmującego nie odebrał.
13. W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód
rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),
b. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych;
staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, a także zdejmowanie panelu z radia i nie pozostawianie go w samochodzie),
c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu
hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, wymianę
żarówek czy naprawę ogumienia),
d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika
e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości
f. Nie upuszczać pojazdem kraju bez pisemnej zgody Wynajmującego w tym zakresie,

g. Do zwrotu samochodu z tą samą ilością paliwa, jaką otrzymał, za ewentualne braki uiszcza dodatkową opłatę. Za brakujące paliwo zostanie pobrana
dodatkowa opłata.
W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 10 Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w tabeli Kar
i Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
14. W ramach zawartej umowy zabrania się:
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 samochodu jakichkolwiek zwierząt.
W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 10 Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w tabeli Kar
i Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
15. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Za opóźnienie w zwrocie pojazdu Najemca zostanie obciążony zgodnie z tabelą Kar i Opłat stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu.
16. Opłata za wynajem pobierana jest z góry najpóźniej w dniu wydania pojazdu wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Oprócz opłaty za
wynajem Najemca musi wnieść kaucję w wysokości określonej na platformie www.aitcar.pl. Opłatę za wynajem i kaucję można wnosić w następujących
walutach: PLN, EUR, GBP, JEN, NOK, SEK, COP, USD (wg kursu średniego NBP na dzień zawarcia umowy).
17. W standardowej stawce wynajmu zawarte jest ubezpieczenie OC/AC/KR/ASSISTANCE/NW dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Koszt ubezpieczenia poza
granicami kraju podany jest w tabeli Kar i Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
18. Przedłużenie wynajmu musi być zgłoszone przez Najemcę na minimum 10 godzin przed planowanym zwrotem i wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody
Wynajmującego na zmianę okresu umowy.
19. Przedłużenie wiąże się z naliczeniem opłaty zgodnie z Tabelą Kar i Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
20. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za brak części oraz wyposażenia, dodatkowo za szkodę spowodowaną niewłaściwym użytkowaniem
pojazdu. Za utratę lub uszkodzenie, wyposażenia audio-video, elementów zestawu nawigacji satelitarnej, bądź dokumentów czy kluczyków pojazdu Najemca
zobowiązany jest uiścić dodatkowa opłatę zgodnie z Tabelą Kar i Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
21. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w
określonym przez nich terminie. W przypadku zwrotu pojazdu poza siedzibą oddziału w którym nastąpiło wydanie pojazdu Najemca zobowiązany jest do
uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Tabelą Kar i Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
22. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane
jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji oraz firmie detektywistycznej RUTKOWSKI PATROL.
23. W przypadku kradzieży, włamania lub uszkodzenia pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego oraz najbliższą placówkę
policji i uzyskać dokument (poświadczenie) o wynikłych stratach
24. Najemca ponosi wszelkie koszty utraty, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu wyliczone w oparciu o stawki serwisowe danej marki badź system EurotaxGlass's:
a) gdy Najemca nie potrafi wskazać sprawcy, który przejmie odpowiedzialność za szkodę,
b) za jakie Zakład Ubezpieczeń odmówi przejęcia odpowiedzialności,
c) których nie zgłosił Wynajmującemu do 2 godzin od chwili ich powstania lub które próbował zataić,
d) w wysokości 10% wartości szkody w przypadku gdy wiek Najemcy nie przekracza 25 lat,
e) nie przekraczające równowartości 500 EUR (wg średniego kursu NBP na dzień wystąpienia szkody)
f) w wysokości 10% wartości szkody w przypadku wystąpienia kradzieży lub szkody całkowitej.
25. W przypadku zagubienia przez Najemcę: jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów
wskazanych w Cenniku Najemca zostanie pobrana opłata zgodnie z Tabelą Kar i Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
26. Wynajmujący uprawniony jest do pobrania z kaucji w pierwszej kolejności kwot na pokrycie zobowiązań z tytułu: uszkodzenia pojazdu, kar umownych i
opłat. W sytuacji gdy w chwili zwrotu pojazdu nie można jednoznacznie oszacować rozmiarów uszkodzeń kaucja zostanie rozliczona w terminie 7 dni roboczych.
27. Najemca wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Wynajmującego swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej
umowy.
28. Wynajmujący może umowę wynajmu wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, a pobraną kaucję zatrzymać w przypadku, gdy Najemca używa pojazdu z
niezgodnie z przeznaczeniem lub narusza inne postanowienia niniejszej umowy.
29. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej.

