Ogólne warunki najmu pojazdów przez FHU”PETER” Piotr Gołaszewski
Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem Pojazdu określonego w umowie lub
w rezerwacji pomiędzy Klientem – Użytkownikiem a Wynajmującym, tj. FHU „PETER” Piotr Gołaszewski ul. Maratońska 45, 26-600 Radom
Niniejsze warunki są integralną częścią umowy.
1. Wiek oraz dokumenty i wymagania wobec Użytkownika i kierowcy.
1.1. Minimalny wiek Użytkownika i kierowcy to 28 lat (chyba, że uzgodniono indywidualnie inaczej). Kierowca musi być w posiadaniu prawa
jazdy kat. B od minimum trzech lat.
1.2. Pojazd może być prowadzony przez Najemcę podpisującego Umowę Najmu lub osobę wskazaną w Umowie Najmu, zgodnie z przepisami i
regulacjami kraju, w którym Pojazd się znajduje. Po podpisaniu Umowy Najmu i Protokółu Pojazdu przez Najemcę odpowiada on wobec FHU
„PETER” Piotr Gołaszewski za to, że Pojazdem nie będzie kierowały osoby inne, niż wpisane do Umowy Najmu, a także uprawnione do
kierowania w myśl przepisów danego kraju, w którym Pojazd się znajduje.
1.3. Najemca jest zobowiązany do przekazania na żądanie wobec FHU „PETER” Piotr Gołaszewski : imion, nazwisk i adresów tych kierowców,
którym przewiduje udostępnienie Pojazdu, nawet w przypadku krótkotrwałego użyczenia. Najemca wobec FHU „PETER” Piotr Gołaszewski
odpowiada za działania tych kierowców, jak za swoje własne.
1.4. Do podpisania Umowy Najmu niezbędne są dwa dokumenty potwierdzające tożsamość Najemcy lub w przypadku Najemcy będącego
przedsiębiorcą aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej , nie starsze niż wydane na 3 miesiące przed zawarciem
Umowy Najmu oraz dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.
1.5. Dozwolone jest jedynie poruszanie się pojazdem po terenie państw Wspólnoty Europejskiej, a wszelkie wyjazdy do państw Europy
Wschodniej (np.: Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rumunia ) są bezwzględnie zabronione. Zabronione jest również podróżowanie po
terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.
1.6. Zabrania się Najemcy pojazdu
1.6.1.prowadzenia Pojazdu pod wpływem wszelkiego rodzaju środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości ,
1.6.2. nie brania udziału wypożyczonym Pojazdem w zawodach i nie używania go na drogach i terenach nieutwardzonych,
1.6.3.nie przewożenia samochodem materiałów żrących, brudzących lub innych mogących powodować zanieczyszczenie lub
uszkodzenie jakichkolwiek elementów wyposażenia Pojazdu
1.6.4. nie przewożenia pojazdem przez granicę któregokolwiek kraju dóbr, środków i towarów zabronionych obowiązującymi
przepisami
2. Rezerwacja (zawarcie umowy), przedmiot usługi
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 FHU „PETER” Piotr Gołaszewski dopiero po jej potwierdzeniu na
piśmie pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od daty otrzymania rezerwacji, nie później niż na 3 dni przed datą wydania samochodu
określoną w rezerwacji. Żadna inna forma potwierdzenia nie obowiązuje.
2.1. W przypadku dokonywania rezerwacji w sposób elektroniczny (przez e-mail lub internet), Wynajmujący powinien potwierdzić Klientowi
otrzymanie rezerwacji niezwłocznie w sposób elektroniczny. Potwierdzenie otrzymania rezerwacji przekazane elektronicznie oznacza wpisanie
Klienta na listę zainteresowanych najmem i nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji (zawarciem umowy), i nie uprawnia Klienta do
roszczenia praw związanych z zawarciem umowy.
2.2. Umowa najmu musi być pod rygorem nieważności zawarta w formie pisemnej (też pisemna rezerwacja potwierdzona pisemnie przez FHU
„PETER” Piotr Gołaszewski) lub w drodze pisemnego potwierdzenia wydanego przez FHU „PETER” Piotr Gołaszewski dla Klienta - w
przypadku rezerwacji elektronicznej. Zmiana w potwierdzeniu FHU „PETER” Piotr Gołaszewski warunków najmu w stosunku do rezerwacji
wymaga dla ważności pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia przez Najemcę w ciągu kolejnych 24 godzin. Potwierdzenie przez Najemcę
tych zmian uważane będzie za dokonane (nie wymaga formy pisemnej), jeżeli wpłaci on przedpłatę zgodnie z pkt 5.1.
3. Opłaty za wynajem, ubezpieczenia
3.1. Jako, że opłata najmu jest ceną wynikającą z cennika, który jest załącznikiem do umowy, obowiązuje ona zawsze poza przypadkami, gdy
podjęto inne postanowienia. Na kalkulacje ceny ma wpływ sezon, w którym jest wynajmowany pojazd,
wskazany w cenniku.
3.2. Opłaty za wynajem zawierają: ubezpieczenie OC, AC, NW, ASSISTANCE Polska, gwarancje producenta na zabudowę, nielimitowaną
liczbę kilometrów lub limitowaną w przypadku wynajmu na mniej niż 6 dni.
3.3. Opłata dzienna najmu zostaje naliczona za każde rozpoczęte 24 h. Jeśli pojazd zostanie zwrócony po wygaśnięciu zawartej umowy,
pobieramy PLN 50,- netto za każdą rozpoczętą godzinę (maksymalna kwota może przekroczyć całkowitą opłatę dzienną). W przypadku
uzyskania zgody FHU „PETER” Piotr Gołaszewski na przedłużenie terminu najmu, naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem.
Wynajmujący nie wyraża automatycznej zgody na przedłużenie terminu najmu.
3.4. 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, chyba, że ewentualność
wcześniejszego rozwiązania umowy przez Najemcę została ujęta w umowie. Minimalny czas najmu pojazdu jest określony w cenniku – wszelkie
odstępstwa muszą być zapisane w umowie
4. Kaucja
4.1. Najemca wpłaca Wynajmującemu kwotę 4000 PLN jako kaucję na zabezpieczenie wszelkich należności i roszczeń Wynajmującego w
stosunku do Najemcy, wynikających z umowy, a w szczególności:
4.1.1. w przypadku kradzieży samochodu i szkody całkowitej,
4.1.2. zgubienie kluczyków oraz pilota
4.1.3. zgubienie dowodu rejestracyjnego
4.1.4. uszkodzenie wypożyczonego pojazdu
4.1.5. uszkodzenie wnętrza pojazdu np.: uszkodzona tapicerka, wypalone dziury po papierosach, itp.
4.2. Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji na konto najpóźniej 3 dni przed dniem odbioru samochodu
lub w siedzibie Wynajmującego najpóźniej w dzień odbioru samochodu. Dokumentem potwierdzającym przekazanie kaucji jest załącznik nr 3
do Umowy Najmu.
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4.3. Zwrot kaucji następuje w terminie do 7 dni od dnia zwrotu pojazdu jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu Najemcy wszystkich
zobowiązań wynikających z umowy Najmu.
4.4. Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z Kaucji zobowiązań Najemcy powstałych w wykonaniu niniejszej umowy, w tym w
szczególności zobowiązań powstałych w wyniku niewłaściwego wykonania obowiązków nałożonych na Najemcę Umową Najmu, a
niezapłaconych przez najemcę najpóźniej w dniu zwrotu samochodu.
4.5. Jeśli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy przewyższać będzie wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się
do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania.
5. Warunki płatności
5.1. Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji należy dokonać przedpłaty w wysokości 20% wartości całego okresy wynajmu - w
terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia, na konto FHU „PETER” Piotr Gołaszewski wskazane w potwierdzeniu lub gotówką w kasie FHU
„PETER” Piotr Gołaszewski.
5.2. Uzupełnienie do 50% ogólnej wartości opłaty brutto za cały okres najmu powinno być przekazane na konto wskazane przez FHU „PETER”
Piotr Gołaszewski w terminie 30 dni przed rozpoczęciem okresu najmu. Datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto FHU
„PETER” Piotr Gołaszewski.
5.3. Pozostała cześć całkowitej opłaty za najem jest wpłacana w kasie FHU „PETER” Piotr Gołaszewski lub wskazane konto przez FHU
„PETER” Piotr Gołaszewski do 3 dni od rozpoczęcia okresu najmu, datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto.
5.4.W przypadku, gdy przedpłata, pozostała opłata lub depozyt nie zostaną zapłacone w terminie wskazanym wyżej lub w umowie, FHU
„PETER” Piotr Gołaszewski ma możliwość wydania ostrzeżenia i ustalenia ostatecznej daty zapłaty, natychmiastowego odstąpienia od umowy i
obciążenia Klienta kosztami odstąpienia zgodnie z punktem 6.2 niniejszej umowy albo wstrzymania wydania pojazdu do czasu uregulowania
należności.
6. Odstąpienie od umowy oraz ponowna rezerwacja
6.1. Niniejszym postanawia się, iż nie istnieje możliwość odstąpienie od umowy lub jej rozwiązania, albo wypowiedzenia, z zastrzeżeniem pkt
5.6 i 6.2.
6.2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy przed odbiorem pojazdu, co pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej, FHU
„PETER” Piotr Gołaszewski obciąża Klienta zryczałtowanymi kosztami administracyjnymi i stratami tj:
a) do 90 dni przed odbiorem auta: 20% wpłaconej zaliczki
b) mniej niż 60 dni przed odbiorem auta: 100% wpłaconej zaliczki
6.3. Po zawarciu umowy Klient nie ma możliwości dokonania zmian odnośnie daty rozpoczęcia terminu najmu, typu pojazdu, miejsca odbioru
lub zwrotu pojazdu, lub sprzętu (zmiana rezerwacji). Jeśli Wynajmujący oświadczy, iż zmiana rezerwacji jest możliwa i przeprowadzona
zostanie na żądanie Klienta złożone w terminie do 30 dni przed okresem rozpoczęcia najmu, Wynajmujący może pobrać opłatę w wysokości
PLN 100. Prośba Klienta o zmianę rezerwacji wniesiona później, o ile jej realizacja jest możliwa, może być zrealizowana tylko po odstąpieniu od
umowy wg postanowień pkt. 6.2. i równoczesnym złożeniu nowej rezerwacji.
7. Odpowiedzialność, zasady odszkodowań
7.1 Z wyjątkiem szkód objętych ubezpieczeniem, Użytkownik odpowiada za szkody w pojeździe i jego wyposażeniu na podstawie protokołu
zdawczo – odbiorczego.
7.2 Niezależnie od postanowień zawartych w punktach 7.4 -7.9, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia strat FHU „PETER” Piotr
Gołaszewski do następującej wysokości:
a) kwotę 1 000 PLN netto, w przypadku spowodowania przez kierującego wynajmowanym Pojazdem szkody, w wyniku której zostanie
wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadacza Pojazdu wynajmowanego.
b) kwotę 2 000 PLN netto, w przypadku szkody w wynajmowanym Pojeździe zawinionej przez kierującego, w wyniku której właścicielowi
pojazdu wynajmowanego przysługiwałoby odszkodowanie z ubezpieczenia Autocasco.
7.3. Dla ustalenia wysokości szkody objętej ubezpieczeniem Autocasco, na życzenie Użytkownika i na jego koszt zostanie powołany
niezależny, uprawniony rzeczoznawca.
7.4. Żadne ograniczenia w odpowiedzialności Użytkownika nie obowiązują w przypadku szkód przekraczających wysokość otrzymanego od
Zakładu Ubezpieczeń odszkodowania. Użytkownik w takim przypadku zobowiązany jest do zapłaty kwoty równej różnicy netto między wartością
szkody, a wysokością otrzymanego odszkodowania w ciągu 7 dni od daty zajęcia ostatecznego stanowiska przez Zakład
Ubezpieczeń.
7.5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, za które zgodnie z normami zawartymi w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania. W szczególności (jak również w innych niżej wymienionych przypadkach)
Użytkownik jest zobowiązany do pełnego wyrównania wysokości szkody w przypadkach, gdy Użytkownik lub też kierujący pojazdem:
a) spowodował szkodę umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa,
b) szkoda powstała podczas kierowania pojazdem przez Użytkownika lub uprawnionego kierowcę w stanie nietrzeźwości, lub w stanie po
użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii, lub nie posiadającego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, wymagalnych prawem kraju zajścia
wypadku ubezpieczeniowego, lub gdy Użytkownik (kierujący pojazdem) zbiegł z miejsca wypadku drogowego, w którym inna osoba odniosła
obrażenia ciała, lub poniosła śmierć, powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe w
skutek niewłaściwego załadowania,
c) szkody powstały w skutek kradzieży Pojazdu w przypadku, gdy : kierujący wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik
służący do otwarcia lub uruchomienia Pojazdu, po oddaleniu się od Pojazdu i pozostawieniu go bez bezpośredniego nadzoru kierującego lub
pasażerów, pozostawiono w Pojeździe lub nie dokonano zabezpieczenia z należytą starannością poza Pojazdem dokumentów pojazdu lub
kluczyka lub sterownika, służących do otwarcia lub uruchomienia Pojazdu, po opuszczeniu Pojazdu, tj. oddaleniu się od Pojazdu
i pozostawieniu go bez bezpośredniego nadzoru kierującego lub pasażerów, nie dokonano zabezpieczenia Pojazdu w sposób przewidziany w
jego konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich urządzeń zabezpieczających Pojazd przed kradzieżą
7.6. Obowiązek pełnego zwrotu wysokości poniesionej szkody ciąży na Użytkowniku w przypadku, gdy powstanie szkoda w wyniku
nieprzestrzegania obowiązujących znaków drogowych dotyczących dopuszczalnej wysokości pojazdu przejeżdżającego pod wiaduktami
drogowymi, nieprawidłowego ładowania lub rozładowywania i niestosowania instrukcji użytkowania pojazdu, itp.
7.7. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu FHU „PETER” Piotr Gołaszewski pełnej wysokości wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń
odszkodowania (świadczenia), jeżeli zgodnie z art.43 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124, poz.1152) zastosuje wobec FHU „PETER” Piotr
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Gołaszewski prawo dochodzenia zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania w
przypadkach określonych w ust. 1,2,3 i 4 przywołanego artykułu.
7.8. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary, które powstały w związku z użytkowaniem i wynajęciem
Pojazdu, a którymi zostanie obciążony FHU „PETER” Piotr Gołaszewski.
7.9 Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas użytkowania najmowanego pojazdu, nie pokryte
odszkodowaniem
7.10 Nie podlegają ubezpieczeniu szkody w zakresie umeblowania akcesoriów i inne wynikające z niedbałości Najemcy w korzystaniu pojazdu
i za te szkody Najemca odpowiada osobiście w pełnej wysokości.
8. Protokół zwrotu, protokół uszkodzenia
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.
9. Procedura w przypadku wypadków
9.1. Najemca musi natychmiast poinformować Policję oraz , FHU „PETER” Piotr Gołaszewski o wypadku, pożarze, kradzieży lub o innych
uszkodzeniach. Zgłoszenia innych osób nie będą respektowane.
9.2. Najemca musi poinformować , FHU „PETER” Piotr Gołaszewski natychmiast telefonicznie w przypadku wszystkich zniszczeń i przedstawić
szczegółowy raport pisemny oraz szkic do czasu zwrotu pojazdu.
9.3. 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.
9.4. Najemca musi natychmiast poinformować wynajmującego, jeśli przewidywany koszt uszkodzeń jest wyższy, niż jego własne ubezpieczenie
lub jeśli pojazd nie jest zdolny do kontynuowania podroży.
10. Ograniczenia w użytkowaniu i obowiązki
10.1. Najemca nie może użytkować pojazdu w następujących celach: udział w imprezach samochodowych, testach samochodów; transport
ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych; pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem, nawet jeśli nie
podlegają one karze pozbawienia wolności; do dalszego wynajmu; do innych celów, które wykraczają poza postanowienia umowy, a w
szczególności do celów nie związanych z jazdą.
10.2. 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.
10.3. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w Pojeździe oraz przewożenie zwierząt. Nieprzestrzeganie tego spowoduje obciążenie
najemcy skutkami, w tym kosztami prania całej tapicerki Pojazdu lub konieczności jej wymiany .
10.4. W przypadku uszkodzenia licznika kilometrów Pojazdu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie FHU „PETER”
Piotr Gołaszewski. Jeżeli w momencie zwrotu Pojazdu lub już po jego zwrocie zostanie stwierdzone uszkodzenie licznika, bądź ślady jego
naruszenia, Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości odpowiadającej kosztowi przejechania 400 km dziennie za każdy dzień
najmu.
10.5. Za koszty eksploatacyjne związane z korzystaniem z Pojazdu w okresie najmy odpowiedzialność ponosi Najemca w tym koszty paliwa,
koszty napraw uszkodzeń powstałych z winy Najemcy, czyszczenia pojazdu, opłaty mandatów.
10.6. Pojazd zostanie przekazany Najemcy z pełnym bakiem paliwa i tak też musi zostać zwrócony FHU „PETER” Piotr Gołaszewski. W
przeciwnym razie FHU „PETER” Piotr Gołaszewski obciąży Najemcę kosztami paliwa w wysokości rynkowej ceny 1 litra paliwa powiększonej o
kwotę 2,44 brutto za każdy litr paliwa, a kwota taka zostanie potrącona z Kaucji, o której jest mowa w pkt. 4.1. Najemca jest zobowiązany do
tankowania Pojazdu na stacjach paliw renomowanych firm i zachowania potwierdzeń płatności ( na wypadek awarii silnika wskutek wadliwego
paliwa) . W przypadku nie dotrzymania tego postanowienia Najemca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia
spowodowane złą jakością paliwa.
11. Przekazanie oraz zwrot pojazdu
11.1. Najemca jest zobowiązany do odbycia szczegółowego instruktażu, związanego z użytkowaniem pojazdu, które odbywa się w punkcie
odbioru pojazdu przed jego wydaniem. Wynajmujący może odmówić wydania pojazdu, jeśli instruktaż się nie odbył. W takim przypadku
odpowiedzialność za koszty związane z opóźnieniem w wydaniu pojazdu oraz czas zwłoki ponosi Najemca.
11.2. Przed zwrotem pojazdu należy wyczyścić auto wewnątrz i zewnątrz . Jeśli ten warunek nie jest dopełniony, Najemca jest obciążany
kosztami sprzątania – min. PLN 200 netto. Opłata ta nie dotyczy sytuacji, w której Najemca uiścił opłatę pakietu serwisowego. Pakiety ten
obejmuje tylko podstawowe sprzątanie wnętrza pojazdu ( nie obejmuje konieczności prania tapicerki i kompleksowego czyszczenia i
kompleksowego czyszczenia wyposażenia wewnątrz pojazdu, w tym mycia łazienki, a w szczególności toalety, konieczności mycia lodówki
wskutek przechowywania w niej produktów pozostawiających silny zapach), mycie z zewnątrz opróżnianie zbiorników z wodą. Jeżeli zaistnieje
konieczność całkowitej lub częściowe potrzeby czyszczenia toalety w pojeździe, Najemca zostanie obciążony kwotą 200 zł netto. W przypadku
konieczności mycia lodówki wskutek przechowywania w niej produktów pozostawiających silny zapach Najemca zostanie obciążony kosztami
jej dezynfekcji w wysokości 200 zł netto. Kwoty te mogą być potrącone z depozytu, o którym jest mowa w pkt 4.
11.3.Zwrot pojazdu jest potwierdzany podpisem pracownika , FHU „PETER” Piotr Gołaszewski. Brak podpisu pracownika , FHU „PETER” Piotr
Gołaszewski powoduje, iż to Najemca jest obciążony kosztami ewentualnych zniszczeń pojazdu, szczególnie, jeśli pojazd został zaparkowany
poza terenem stacji w godzinach zamknięcia firmy. Fakt tego podpisu nie zwalnia jednak Najemcy z odpowiedzialności, jeśli szkoda została
zauważona później, a nie można było jej wykryć przy przeglądzie podczas zwrotu.
11.4. Odbiór Pojazdu przez najemcę może nastąpić w godzinach 15-18 pierwszego dnia wynajmu, chyba, że zostały zawarte inne (pisemne )
postanowienia za co może FHU „PETER” Piotr Gołaszewski pobrać opłatę w wysokości 100 zł netto.
11.5 Najemca jest zobowiązany zwrócić Pojazd w takim stanie , w jakim go wynajął i w terminie zawartym w Umowie Najmu do godziny 10
ostatniego dnia wynajmu. Miejscem zwrotu jest domyślnie siedziba FHU „PETER” Piotr Gołaszewski, chyba, że w Umowie Najmu postanowiono
inaczej. Każde przedłużenie najmu Pojazdu musi być zgłoszone FHU „PETER” Piotr Gołaszewski na 3 dni przed określona w umowie datą
zwrotu i przez niego pisemnie zaakceptowane.
11.6. Wydanie i Zwrot pojazdu muszą być potwierdzone protokołem.
11.7. Najem odbywa się w chwili podpisania przez Najemcę i FHU „PETER” Piotr Gołaszewski Umowy Najmu wraz z protokołem i z ta chwilą
ryzyko utraty, uszkodzenia, zniszczenia pojazdu przechodzi na Najemcę.
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13. Opóźnienia w wydaniu pojazdu
FHU „PETER” Piotr Gołaszewski zastrzega sobie prawo do przesunięcia przewidywanego w umowie terminu rozpoczęcia okresu najmu
Pojazdu z uwagi na usterki techniczne mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy oraz bądź inne opóźnienia związane z wystąpieniem siły
wyższej. W przypadku przewidywanego opóźnienia przekraczającego 48 godzin, FHU „PETER” Piotr Gołaszewski niezwłocznie powiadomi o
tym Najemcę, który uprawniony będzie do otrzymania zwrotu uiszczonych już na rzecz FHU „PETER” Piotr Gołaszewski wpłat, a rezerwacja na
Pojazd zostanie przesunięta lub anulowana i ewentualnie zawarta już Umowa Najmu ulegnie rozwiązaniu. Najemcy nie przysługują w takim
przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do FHU „PETER” Piotr Gołaszewski.
14. Naprawy
14.1. Polecenia napraw, które są konieczne do przeprowadzenia tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo jazdy, mogą być składane przez
Najemcę do kwoty naprawy PLN 600 netto lub równowartości bez uprzedniego powiadomienia Wynajmującego; o większych naprawach należy
wcześniej poinformować Wynajmującego.
14.2. Koszty napraw zostaną zwrócone Najemcy przez Wynajmującego na podstawie przedłożonych rachunków oraz okazania wymienionych
części, jeśli Najemca nie jest odpowiedzialny za powstanie uszkodzeń
(patrz punkt 7).
14.3. Najemca jest uprawniony do uzyskania redukcji kwoty najmu w przypadku, gdy Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za szkody w
pojeździe, które wystąpiły podczas użytkowania pojazdu przez Najemcę, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, i Najemca nie mógł
pojazdu użytkować. Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o wszystkich usterkach oraz musi dać
Wynajmującemu czas na naprawę. Roszczenia o redukcję można składać, gdy Najemca nie mógł natychmiast powiadomić o szkodzie lub
Wynajmujący odmówił pomocy, lub udzielenie natychmiastowej pomocy było niemożliwe.
14.4. W przypadku, gdy Wynajmujący ma możliwość i jest skłonny wykonać czynności i usługi, które są związane z realizacją umowy np.
naprawy, oraz nie ma ani prawnych ani wynikających z umowy przesłanek, tłumaczących działanie Najemcy, w tym nie zwrócenie się do FHU
„PETER” Piotr Gołaszewski o dokonanie tych czynności i usług, po przekazaniu pojazdu koszt wykonania w/w usług nie zostanie zwrócony
Najemcy przez FHU „PETER” Piotr Gołaszewski.
15. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
15.1. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie do celów marketingowych swoich danych osobowych przez Wynajmującego.
15.2. Wynajmujący może przesyłać dane osobowe Najemcy za pomocą centralnego systemu ostrzegania osobom trzecim, w sytuacjach, gdy
podczas wynajmu Najemca podał nieprawdziwe dane lub gdy pojazd nie został zwrócony w czasie 24 godzin od momentu wygaśnięcia umowy
najmu, jak również w przypadku roszczeń w stosunku do Najemcy, co do których zostaną podjęte działania prawne, gdy opłata nie może zostać
uiszczona. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione władzom odpowiedzialnym za prowadzenie spraw cywilnych oraz karnych w
sytuacji, gdy Najemca zachował się nieuczciwie lub są dowody na udowodnienie tej tezy. Ta procedura jest przeprowadzana w przypadku
podania fałszywych informacji przy dokonywaniu najmu, posługiwania się fałszywymi lub kradzionymi dowodami tożsamości; braku zwrotu
pojazdu; nie zgłoszenia uszkodzeń pojazdu; złamania zasad kodeksu drogowego.
16. Prawodawstwo i aspekty prawne, pozycja Klienta, postanowienia umowy
16.1. Przedmiotem umowy z FHU „PETER” Piotr Gołaszewski jest wyłącznie wynajem przyczepy lub samochodu kempingowego, aby
wykorzystać go w celach rekreacji. Jednakże FHU „PETER” Piotr Gołaszewski nie oferuje żadnych usług związanych z podróżami, a w
szczególności kompleksowych usług turystycznych.
16.2. Umowa ta ustala prawa i obowiązki obu stron, tj. FHU „PETER” Piotr Gołaszewski i Klienta, a kwestie nierozstrzygnięte w umowie
reguluje polski Kodeks Cywilny.
16.3. Każdy z Najemców odpowiada jako niezależny dłużnik. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób, ich odpowiedzialność
jest solidarna.
16.4. Najem przyczepy lub samochodu kempingowego oparty jest na umowie najmu, a nie na usługach wiązanych (imprezach wakacyjnych).
16.5. Najemca powinien samodzielnie zorganizować swoją podroż i użytkować pojazd na własną odpowiedzialność.
16.6. Protokół wydania/zwrotu pojazdu musi być w całości wypełniony i podpisany przez Najemcę i Wynajmującego – stanowi ponadto element
umowy najmu.
16.7. Wynajem zaczyna się w chwili, gdy Najemca przejmuje przyczepę/samochód kempingowy od Wynajmującego.
16.8.Do postanowień uregulowanych niniejszą umową oraz określających relacje między stronami stosuje się wyłącznie przepisy prawa
polskiego.
17. Miejsce jurysdykcji
17.1. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego na tle roszczeń wynikłych z tej umowy przez Najemcę przeciw Wynajmującemu, sądem
właściwym jest sąd polski. Najemca może podjąć czynności prawne tylko w uprawnionych placówkach i sądach właściwych według siedziby
Wynajmującego.
17.2. Miejsce zameldowania (siedziba) Najemcy lub siedziba Wynajmującego są miejscem, gdzie Wynajmujący może, według swego wyboru,
podjąć czynności prawne przeciw Najemcy.
17.3. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania w poniższych sytuacjach: jeśli inne postanowienia mające źródła w międzynarodowych
przepisach o zabezpieczeniu, bezwzględnie obowiązkowe dla tego typu umów, które mają z mocy prawa wprost zastosowanie w umowach
najmu pomiędzy Najemcą a są korzystniejsze dla Najemcy lub jeśli obowiązkowe zabezpieczenia stosowane wprost z mocy prawa w kraju Unii
Europejskiej, z którego pochodzi Najemca są dla niego bardziej dogodne, aniżeli analogiczne przepisy prawa polskiego.

Zapoznałam(-em) się z treścią i otrzymałam(-em) Ogólne warunki najmu pojazdów przez FHU”PETER” Piotr
Gołaszewski. Do ich treści nie wnoszę zastrzeżeń. Powyższe warunki najmu akceptuję.
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