Białystok

..................................

Ogólne warunki wynajmu samochodów kempingowych
Załącznik do umowy najmu z dnia ……………….. .wynajmujący ………………..…………………
§1
Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem samochodu kempingowego określonego w
umowie lub w rezerwacji pomiędzy Klientem (zwanym też „Najemcą”) a Info Net s.c. - odtąd nazywany jako „Wynajmujący”.
Warunki te, po ich podpisaniu lub po aprobowaniu ich treści w innym dokumencie, traktowane są jako wiążące, uzupełniające ustalenia umowy.
§2
Wszelkie zmiany Umowy Wynajmu i niniejszych Warunków Wynajmu będą dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§3
W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna.
§4
Protokół zdawczo odbiorczy pojazdu musi być w całości wypełniony i podpisany przez Najemcę i Wynajmującego – stanowi ponadto element
umowy najmu.
§5
Minimalny wiek Najemcy i Kierowcy to 25 lat a maksymalny to 70 lat. Kierowcy z prawem jazdy o kategoriach B muszą być w posiadaniu tego
dokumentu od minimum 3 lat, natomiast Kierowcy z prawem jazdy o kategoriach C muszą być w posiadaniu tego dokumentu od minimum 1
roku.
§6
Do podpisania umowy najmu niezbędne są dwa dokumenty potwierdzające tożsamość Najemcy lub w przypadku firm odpis z KRS (wypis z
ewidencji) oraz dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego.
§7
Opłata najmu jest cena wynikającą z cennika, który jest dostępny na stronie www.campery.bialystok.pl, obowiązuje ona zawsze poza
przypadkami, gdy podjęto inne postanowienia. Na kalkulacje ceny ma wpływ sezon, w którym jest wynajmowany pojazd,
wskazany w cenniku.
§8
Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym bakiem i tak też musi zostać zwrócony. W przeciwnym razie Wynajmujący obciąży Najemcę
kosztami paliwa zwiększonymi o koszty administracyjne – brutto PLN 6,00 za litr paliwa.
§9
Opłata dzienna najmu zostaje naliczona za każde rozpoczęte 24h. Jeśli pojazd zostanie zwrócony po wygaśnięciu zawartej umowy pobieramy
PLN 80,- netto za każdą rozpoczętą godzinę (maksymalna kwota może przekroczyć całkowitą opłatę dzienną).
§10
W przypadku uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie terminu najmu, naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem.
§11
Wynajmujący nie wyraża automatycznej zgody na przedłużenie terminu najmu.
§12
Ponieważ umowa najmu zawarta jest na czas określony, nawet jeśli pojazd zostanie zwrócony przed wygaśnięciem terminu zawartego w
umowie opłata za najem pojazdu musi być zapłacona w całości za cały okres najmu określony w umowie,
§13
Klient dokonując rezerwacji zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu w oparciu o poniższe warunki i specyfikację usług zawartych w umowie
najmu. Rezerwacja traktowana jest jak zamówienie Klienta, wiążące wynajmującego dopiero po jej potwierdzeniu na piśmie lub wpłaceniu
zaliczki w wysokości 30 % całej kwoty najmu na konto bankowe.
§14
Opłata jest naliczana zgodnie z aktualną ofertą i jest określana w umowie najmu samochodu kempingowego. Opłata jest przekazywana przez
Najemcę w dwóch transzach:
I transza – opłata rezerwacyjna w wysokości 30% całkowitej opłaty – przekazywana przy rezerwacji.
II transza – opłata zasadnicza stanowiąca uzupełnienie do całkowitej opłaty przekazywana nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wynajmu.
§15
Brak przekazania opłaty zasadniczej w określonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z wynajmu, a opłata rezerwacyjna przepadnie w
całości na rzecz Info Net .s.c. Piotr Bukowski, Przemysław Świenc, a Najemca nie ma prawa żądać jej zwrotu.
§16
Po zawarciu umowy klient nie ma możliwości dokonania zmian odnośnie daty rozpoczęcia terminu najmu, typu pojazdu, miejsca odbioru lub
zwrotu pojazdu
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§17
Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas użytkowania najmowanego pojazdu, nie pokryte
odszkodowaniem.
§18
Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary, które powstały w związku z użytkowaniem pojazdu, a którymi
zostanie obciążony Wynajmujący, chyba że powstały one z winy Wynajmującego.
§19
Najemca pojazdu zobowiązuje się do:
•
przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego obowiązujących w kraju, w którym użytkuje wypożyczony pojazd i nie będzie
„zasłaniać się” ich nieznajomością,
•
użytkowania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem,
•
nie prowadzenia pojazdu pode wpływem wszelkiego rodzaju środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości
•
nie brania udziału wypożyczonym Pojazdem w zawodach i nie używania go na drogach i terenach nieutwardzonych
•
nie przewożenia samochodem materiałów żrących, brudzących lub innych mogących powodować zniszczenie lub uszkodzenie
jakichkolwiek elementów wyposażenia pojazdu,
•
nie przewożenia pojazdem przez granicę któregokolwiek kraju dóbr, środków zabronionych obowiązującymi przepisami.
§20
Podczas postojów Pojazdu Najemca zobowiązuje się do pozostawienia Pojazdu zawsze zamkniętego z włączonymi systemami zabezpieczeń.
W razie nie zastosowania się do ww. warunków będzie on odpowiadał za szkody w pojeździe i zostanie obciążony kosztami ich naprawienia.
§21
Najemca musi natychmiast poinformować Wynajmującego o każdej szkodzie pojazdu lub sprzętu, która powstała po rozpoczęciu czasu najmu
jakkolwiek nie później niż do czasu zwrotu pojazdu.
§22
Najemca musi natychmiast poinformować Policję oraz Wynajmującego o wypadku, pożarze, kradzieży lub o innych uszkodzeniach. Zgłoszenie
powinno zawierać szczegóły zdarzenia w tym wielkość i rodzaj uszkodzeń.
§23
Protokół powypadkowy musi zawierać nazwiska i adresy osób biorących udział w zdarzeniu oraz świadków i numery rejestracyjne pojazdów
biorących udział w zdarzeniu oraz musi być podpisany przez dwie strony.
§24
Pojazd należy odpowiednio traktować i właściwie zamykać. Należy obserwować wszelkie nieprawidłowości związane z technicznym działaniem
pojazdu. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej
jazdy.
§25
Najemca jest zobowiązany do odbycia szczegółowego instruktażu związanego z użytkowaniem pojazdu, które odbywa się w punkcie odbioru
pojazdu, przed jego wydaniem.
§26
Wynajmujący wynajmuje Najemcy Pojazd sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń, czysty i sprzątnięty wewnątrz. Wszelkie uwagi
dotyczące stanu technicznego, czy uszkodzeń Najemca winien zgłosić Wynajmującemu w chwili wydania Pojazdu, co będzie przedmiotem
niezwłocznego ustalenia i oceny przez Wynajmującego.
§27
Wydanie – odbiór Pojazdu przez Najemcę (data i godzina) stwierdzane będzie pisemnym protokołem w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, który staje się integralną częścią Umowy Wynajmu. Najemca nie może odmówić odbioru
wydawanego mu przez Wynajmującego Pojazdu z powodu stwierdzonych usterek, które w żaden sposób nie pogarszają stanu technicznego
Pojazdu, w szczególności nie mają wpływu na właściwości jezdne Pojazdu. Najemca jest zobowiązany zwrócić Pojazd w takim stanie, w jakim
go wynajął i w terminie zawartym w Umowie Wynajmu. Miejscem zwrotu jest domyślnie siedziba Wynajmującego, chyba że postanowiono
inaczej.
§28
Przed zwrotem pojazdu należy wyczyścić auto wewnątrz oraz opróżnić i wypłukać toaletę. Jeśli ten warunek nie jest dopełniony Najemca jest
obciążany kosztami sprzątania – PLN 150. W przypadku konieczności częściowej lub całkowitej potrzeby czyszczenia toalety, najemca zostanie
obciążony kosztami PLN 200.
§29
Wynajmujący może odstąpić od umowy najmu przed przekazaniem samochodu najemcy do użytkowania, w przypadku kradzieży, zniszczenia,
uszkodzenia lub nieoddania samochodu w terminie przez poprzedniego najemcę lub innego zdarzenia losowego.
§30
Polecenia napraw, które są konieczne do przeprowadzenia tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo jazdy, mogą być składane przez Najemcę
do kwoty naprawy PLN 100 netto lub równowartości bez uprzedniego powiadomienia Wynajmującego; o większych naprawach należy
wcześniej poinformować Wynajmującego.
§31
Koszty napraw zostaną zwrócone Najemcy przez Wynajmującego na podstawie przedłożonych rachunków oraz okazaniu wymienionych części,
jeśli Najemca nie jest odpowiedzialny za powstanie uszkodzeń
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