ZAŁĄCZNIK NR 1
do powiadomienia Wynajmującego pod numerem telefonu podanym przez Wynajmującego
w umowie najmu pojazdu.
2.8 Najemca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z pojazdu
i jego eksploatacją, w szczególności zaś kosztów paliwa, smarów i płynów technologicznych, opłat, i
innych ciężarów związanych z posiadaniem i używaniem pojazdu, a także, kosztów parkowania,
mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z
posiadaniem oraz używaniem pojazdu przez Najemcę z (wyłączeniem przypadków, gdy
odpowiedzialność ponosi Wynajmujący) oraz inne koszty wskazane
w niniejszym Regulaminie, w tym napraw, za które odpowiedzialność ponosi Najemca.
2.9 Najemca nie ma prawa oddać samochodu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub
podnajem.

Regulamin najmu kampera przez CampNow
Do umowy najmu z dnia ……………………………..
Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy
najmu, której przedmiotem jest najem Samochodu Specjalnego typu Kamper (dalej
“Pojazd”), określonego w Umowie Najmu zawartej pomiędzy Klientem (zwanym też
„Najemcą”) a Markiem Niedziałkiem, szczegółowo oznaczonym w umowie nazywanym
dalej jako „CampNow” lub „Wynajmujący”.

1. Ogólne postanowienia
1.1 Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi integralną część każdej umowy najmu Pojazdu
(zdefiniowanego poniżej), zawartej pomiędzy Klientem (zdefiniowanym poniżej)
a Wynajmującym (zdefiniowaną poniżej) (dalej „Umowa Najmu”).
1.2 Umowa Najmu ustala prawa i obowiązki obu stron, a kwestie nierozstrzygnięte w niej reguluje
niniejszy Regulamin i Kodeks Cywilny, ewentualnie postanowienia odrębnych umów, których
stroną jest Klient, a mających wpływ na prawa i obowiązki Stron, w szczególności umów typu
Assistance (zwanych dalej Umowami Odrębnymi).

2. Przedmiot najmu
2.1 Przedmiotem umowy jest wynajem Samochodu Specjalnego (zwanego dalej także Pojazdem)
wraz z uzgodnionym przez Strony wyposażeniem dodatkowym.
2.2 Pojazd i Wyposażenie spełnia warunki przewidziane przez normy powszechnie obowiązującego
prawa polskiego. Wynajmujący nie składa żadnych oświadczeń w przedmiocie dopuszczalności
wykorzystania Pojazdu ani Wyposażenia na terytorium państw innych niż Polska.
2.3 Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń
(wszelkie uwagi dot. stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych
uszkodzeń zawiera protokół przekazania i zwrotu pojazdu stanowiący integralną część umowy).
Najemca przyjmuje do wiadomości, że wysokość pojazdu to 3,2 m, a szerokości 2,32 m.
2.4 Najemca przez cały okres najmu zobowiązuje się używać pojazdu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w szczególności do zapoznania się z instrukcjami obsługi pojazdu
i wyposażenia przed ich użyciem, a także użytkowania zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu
drogowego.
2.5 Najemca nie może użytkować pojazdu do innych celów niż rekreacyjno-turystyczne, które
wykraczają poza postanowienia zawarte w Umowie Najmu, Regulaminie, a w szczególności
do celów niezwiązanych ze zwykłym używaniem, korzystaniem z przedmiotu najmu, w tym do
udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, transportu ładunków łatwopalnych,
materiałów trujących oraz niebezpiecznych, pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem,
nawet jeśli nie podlegają one karze pozbawienia wolności.
2.6 Najemca zobowiązuje się dbać o pojazd i utrzymywać go w dobrym stanie, w szczególności
uwzględniając właściwość pojazdu, jego zewnętrzny jak i wewnętrzny wygląd oraz wymagania
określone przepisami prawa. Dobry stan pojazdu oznacza stan nie pogorszony w stosunku
do stanu z dnia jego wydania, z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowego
używania.
2.7 Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli stanu technicznego pojazdu – codzienne
sprawdzenie poziomu oleju, płynu spryskiwacza, płynu chłodzącego i hamulcowego
oraz sprawdzenie oświetlenia i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne
do bezpiecznej jazdy, oraz w razie konieczności uzupełniania ich na koszt własny. W przypadku
pojawienia się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej Klient zobowiązany jest

2.10 Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia pojazdu, w tym przed kradzieżą
i włamaniem (w sposób zwyczajowo przewidziany), w szczególności nie wolno pozostawiać
w samochodzie dokumentów pojazdu, kluczyków oraz koniecznym jest prawidłowe zamykanie
pojazdu.
2.11 Pojazd może być użytkowany jedynie w granicach terytoriów państw europejskich.
Użytkowanie Pojazdu w pozostałych krajach jest dozwolone za uprzednią zgodą Wypożyczalni.
Niedozwolone jest użytkowanie Pojazdu w państwach bądź rejonach objętych działaniami
wojennymi, rozruchami lub zamieszkami. Najemca jest zobowiązany każdorazowo we własnym
zakresie sprawdzać oficjalne komunikaty władz państwa, w którym użytkowany jest Pojazd
odnośnie bieżącej sytuacji danego państwa lub regionu oraz komunikaty polskiego ministerstwa
spraw zagranicznych wydawane w tym zakresie.

3. Ograniczenia w użytkowaniu
3.1 W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu lub e-papierosów w
samochodzie i używania otwartego ognia (np. palenia świec). W przypadku naruszenia każdego z
zakazów wskazanych w zdaniu poprzedzającym Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary
umownej.
3.2 Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych
używek w szczególności narkotyków, środków odurzających.
3.3 Pojazdem można przewozić jedynie taką liczbę osób, która jest przewidziana w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu. Nie zezwala się przewożenia ładunków powyżej dopuszczalnego
obciążenia, i brudzących przedmiot najmu oraz nie zezwala się na holowanie innych samochodów
oraz przyczep.
3.4 W samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia i przetrzymywania zwierząt bez zgody
Wynajmującego.
3.5 Zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym Pojazdem można poruszać się z maksymalną
prędkością poza obszarem zabudowanym 80 km/h (m.in. drogi ekspresowe, autostrady) oraz
na pozostałych drogach – 70 km/h.

4. Wymagania wobec najemcy i kierowcy oraz użytkowników
pojazdu
4.1 Kierowcą samochodu może być tylko Najemca lub osoba przez niego wskazana i wpisana w
umowie najmu jako kierowca. Najemca ponosi odpowiedzialność za działanie innych kierowców tak
samo jak za swoje. Kierujący samochodem (kierowca) w dniu podpisania umowy musi mieć
ukończony 28. rok życia oraz posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B przez
okres 4 lat. Najemca oświadcza, że Najemca i kierujący samochodem posiadają czynne (aktualne)
prawo do kierowania pojazdami mechanicznymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii
uprawniającej do kierowania wypożyczonym pojazdem, tj. uprawnienia
nie zostały zawieszone ani cofnięte.
4.2 Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu umowy
najmu i wydaniu przedmiotu najmu, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań,
o których mowa w punkcie 4.1 powyżej, co oznacza, że w przypadku wskazania jako kierowcę inną
osobę niż Najemca przedstawić także dokumenty tej osoby, w tym prawa jazdy.
4.3 Do podpisania umowy najmu i wydania przedmiotu najmu niezbędne są dwa dokumenty
potwierdzające tożsamość Najemcy.
4.4 Najemca zapewnia względem Wynajmującego, aby Użytkownicy Pojazdu w trakcie trwania
najmu korzystali z Pojazdu i Wyposażenia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym
Regulaminie i Umowie Najmu oraz zgodnie z przeznaczeniem Pojazdu i Wyposażenia.
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5. Rezerwacja

7.4.7 zabrudzenie tapicerki części mieszkalnej lub kabiny kierowcy wymagające prania – 500 zł;

7.4.8 nieuzupełnienie zbiornika paliwa po okresie najmu –wysokość ceny rynkowej za każdy litr
200 zł;

5.1 Rezerwacji pojazdu campingowego można dokonać za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego na stronie www.CampNow.pl lub mailowo info@campnow.pl

7.4.9 zabrudzenie pokrowców na materacach sypialnianych – 400 zł;

5.2 Przyjęciem rezerwacji jest zwrotny e-mail potwierdzający dostępność pojazdu we wskazanym
terminie

7.4.10 uszkodzenie zewnętrzne pojazdu: zderzak, błotniki, lampy, zewnętrzna część mieszkalna –
utrata kaucji w wysokości pozwalającej pokryć szkodę;

5.3 Rezerwacja jest wiążąca dla Wynajmującego wyłącznie po dokonaniu przez Najemcę wpłaty
zaliczki gotówką lub przelewem na konto 63 1600 1462 1820 9233 8000 0001 w wysokości:

7.4.11 uszkodzenie lub zgubienie elementów pojazdu – wyceniane jest indywidualnie na podstawie
ASO Citroen, Ford oraz producenta zabudowy.

5.3.1 30 % ceny najmu (jednak nie mniej niż 1000 zł ) – jeśli do rozpoczęcia okresu
najmu pozostało 30 lub więcej dni;
5.3.2 50% ceny najmu (jednak nie mniej niż 1000 zł ) – jeśli do rozpoczęcia okresu
najmu pozostało mniej niż 30;
5.3.3 100% ceny najmu – jeżeli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało 7 lub mniej dni.
5.4 Pozostała część należnej kwoty musi zostać wpłacona najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem
okresu najmu.
5.5 W przypadku braku uiszczenia pełnej opłaty w terminie 14 dni kalendarzowych przed
rozpoczęciem okresu najmu Pojazdu, uiszczona opłata rezerwacyjna przepada na rzecz
Wynajmującego, wówczas Najemcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Najmu
lub żądania zwrotu zaliczki, a Umowa Najmu wygasa.

7.4.12 rozliczenia ewentualnych godzin opóźnienia – 150 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Powyższe stawki opłat są kwotami netto, należy do nich doliczyć 23% Vat.

8. Anulowanie rezerwacji
8.1 Informujemy, że zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość ́ nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: m.in. najmu samochodów, jeżeli
w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

9. Zmiana rezerwacji
9.1 Zmiana terminu wynajmu lub Pojazdu możliwa jest tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego.

6. Cena i terminy najmu
6.1 Koszt wynajmu/opłata za wynajem Kampera ustalana jest na podstawie aktualnego cennika
Wynajmującego znajdującego się na stronie www.campnow.pl
6.1.1 wynagrodzenia za wynajem liczonego wg liczby dni określonych w Umowie
Najmu,
6.1.2 opłaty serwisowej za jednorazowe wyposażenie samochodu w pełną butlę gazu,
specjalistyczne płyny i papier toaletowy do WC, pełne zbiorniki wody, instruktaż (350
zł brutto)
6.1.3 kaucji (5000 zł brutto)
6.2 Brak limitu km
6.3 Samochód kempingowy w sezonie wysokim wynajmowany jest na minimum 7 dni,
w pozostałych minimum 5 dni.

7. Kaucja
7.1 Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kwotę 5000 złotych brutto tytułem kaucji
na zabezpieczenie roszczeń i należności przysługujących Wynajmującemu w stosunku do Najemcy
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
7.2 Kaucję Najemca uiści na konto bankowe podane w pkt 5.3 nie później niż 7 dni przed
planowanym terminem obowiązywania umowy najmu. Za zgodą Wynajmującego kaucja może być
wpłacona w innej formie oraz terminie.
7.3 Zwrot kaucji nastąpi w terminie 10 dni od dnia zwrotu pojazdu, jednak nie wcześniej niż
po dokonaniu przez Najemcę całkowitego rozliczenia z Wynajmującym, a w przypadku powstania
szkód w Pojeździe – nie wcześniej niż po zakończeniu postępowania obejmującego likwidację
szkody oraz zaspokojeniu roszczeń odszkodowawczych Wynajmującego, o czym Wynajmujący
zobowiązuje się poinformować Najemcę niezwłocznie.
7.4 Utrata kaucji lub jej części wynika z nieprzestrzegania przez Najemcę warunków wynajmu
Pojazdu, a w szczególności w przypadku:
7.4.1 kradzieży lub szkody całkowitej Pojazdu – całkowita utrata kaucji;
7.4.2 złamanie zakazu palenia tytoniu, papierosów elektronicznych i innych, w Pojeździe – 1500 zł;
7.4.3 zgubienie kluczyków do pojazdu – 1000 zł;
7.4.4 zgubienie dowodu rejestracyjnego, książki serwisowej lub polisy ubezpieczeniowej – 1000 zł;
7.4.5 nie wyczyszczenie toalety chemicznej – 500 zł
7.4.6 nieposprzątanie lub nienależyte posprzątanie Pojazdu po okresie najmu (wewnątrz) – 400 zł

9.2 W przypadku zmiany terminu rezerwacji Najemca zobowiązany jest zapłacić opłatę
administracyjną w wysokości 1000 zł, jeżeli do początku okresu najmu zostało mniej niż 60 dni.

10. Przekazanie oraz zwrot samochodu
10.1 Samochód wydawany jest Najemcy po podpisaniu umowy najmu (fizyczne podpisanie
następuje w dniu wydania pojazdu) zgodnie z terminem wynajmu oznaczonym w Umowie i
zapłacie wynagrodzenia, kaucji w wysokości 5000 zł brutto oraz opłaty serwisowej w wysokości
350 zł brutto.
10.2 Samochód wydawany jest Najemcy wraz z kompletem dokumentów: dowód rejestracyjny,
polisa OC, AC i Assistance oraz jednym zestawem kluczyków.
10.3 Samochód wydawany jest Najemcy czysty wewnątrz i na zewnątrz. Pojazd należy zwrócić
względnie czysty, z opróżnioną szarą wodą oraz toaletą.
10.4 Najemcy zostaje wydany w pełni posprzątany i przygotowany do eksploatacji pojazd z:
●
●
●
●
●
●

pełnym zbiornikiem paliwa,
pełnym zbiornikiem płynu do spryskiwaczy i odpowiednim stanem innych płynów
niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji pojazdu,
pełną butlą gazu 11 kg (propan),
opróżnioną i czystą toaletą,
opróżnionym zbiornikiem brudnej wody
uzgodnionym wyposażeniem dodatkowym.

10.5 Samochód wydawany jest Najemcy od godziny 17:00. Zwrot samochodu przez Najemcę
następuję do godziny 10:00.
10.6 Brak zwrotu Pojazdu w ciągu 12 godzin od momentu upływu okresu najmu przy jednoczesnym
nie poinformowaniu o przyczynach zwłoki Wynajmującego będzie uznawane
za kradzież Pojazdu w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego i skutkować będzie
zawiadomieniem organów ścigania, co spowoduje całkowitą utratę kaucji i dalsze ewentualne
konsekwencje finansowe lub prawne.
10.7 Przedłużenie okresu najmu, możliwe jest po uzyskaniu zgody Wynajmującego i zapłaty
z góry czynszu najmu – za dodatkowy przedłużony okres najmu – przelewem na rachunek
bankowy Wynajmującego.
10.8 Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa oraz czysty w środku
i na zewnątrz i tak też musi zostać zwrócony tzn. zatankowany i czysty. W przeciwnym razie,
Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kary umownej.
10.9 W przypadku niezwrócenia przez Najemcę samochodu, w terminie określonym w umowie
Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 150 PLN netto za każdą rozpoczętą
godzinę po upływie terminu zdania pojazdu.
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11. Odpowiedzialność Najemcy
11.1 Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o każdej stwierdzonej
awarii, usterce, kolizji i wypadku drogowym z udziałem wynajmowanego samochodu, i zastosować
się do wszystkich wskazówek dotyczących postępowania w zaistniałej sytuacji.
11.3 Najemca ponosi odpowiedzialność (kontraktową) za szkody z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym obowiązku zwrotu Wynajmującemu
samochodu w stanie niepogorszonym. Naprawienie powstałej tak szkody następuje
w przypadkach wskazanych w niniejszych warunkach-poprzez zapłatę kar umownych/opłat,
o których mowa w warunkach.
11.4 W przypadku powstania szkody komunikacyjnej w pojeździe, zniszczenia, utraty pojazdu,
kradzieży pojazdu, ta tzw. opłata za przestój ma na celu pokrycie powstałej szkody, w tym
z tytułu utraty zarobku w wyniku przestoju pojazdu lub jego utraty, utraty przez samochód wartości
w związku z zaistnieniem w/w zdarzenia, pokrycie udziału własnego w szkodzie wynikającego z
polisy ubezpieczeniowej, kosztów transportu, kosztów administracyjnych związanych z obsługą
szkody. W przypadku, gdy rzeczywista wartość szkody okazałaby się ostatecznie mniejsza niż
wysokość pobranych opłat wskazanych w Umowie i Regulaminie, Wynajmujący zwróci
niezwłocznie Najemcy powstałą różnicę.
11.5 Najemca ponosi odpowiedzialność (deliktową) określoną przepisami kodeksu cywilnego, jeżeli
szkoda została wyrządzona z winy (umyślnej lub nieumyślnej) Najemcy, w szczególności
w przypadku prowadzenia pojazdu przez nieuprawnione osoby, prowadzenie pojazdu
po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz użycia samochodu niezgodnie
z przeznaczeniem, np. udział w zawodach sportowych. W przypadku zbiegu odpowiedzialności
Najemcy (kontraktowej i deliktowej) wybór przez Wynajmującego jednej z podstaw pociąga
za sobą zastosowanie przepisów dotyczących wyłącznie danego reżimu odpowiedzialności
Najemcy, tj. albo kontraktowej lub deliktowej.
11.6 Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za usterki mechaniczne pojazdu powstałe z
jego winy i nie podlegające naprawie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami przewidzianymi
w niniejszych warunkach, w szczególności spowodowane zatankowaniem niewłaściwego paliwa (tj.
benzyny zamiast oleju napędowego albo oleju napędowego zamiast benzyny).
11.7 W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy
z powodu braku złożenia przez kierującego pojazdem pisemnego oświadczenia co do miejsca,
czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody lub /i nie przedłożenia jakichkolwiek dokumentów
wymaganych przez ubezpieczyciela, Najemca zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów
naprawy powstałej szkody.
11.8 Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone z winy własnej, kierowcy oraz
pozostałych pasażerów samochodu osobom trzecim podczas trwania umowy najmu w związku
z użytkowanie najmowanego pojazdu, nie pokryte uzyskanym odszkodowaniem
z ubezpieczenia pojazdu lub nie objęte ubezpieczeniem.
11.9 Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez Najemcę lub kierowcę przepisów o ruchu
drogowym oraz wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary, które powstały w związku
z użytkowaniem pojazdu przez Najemcę. W przypadkach, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym Najemca zobowiązany jest do pokrycia wymienionych kar pieniężnych opłat itp.
złożenia stosownych zeznań lub wyjaśnień.

13. Naprawy , procedura w przypadku wypadku
13.2 Najemca winien natychmiast poinformować odpowiednie służby porządku ruchu drogowego
(Policję) i Wynajmującego o wypadku, stłuczce, wyrządzenia szkody osobom trzecim, pożarze,
kradzieży, włamaniu lub innych uszkodzeniach w pojeździe.
13.2.1 Uzyskania notatki służbowej sporządzonej przez Policję na miejscu zdarzenia
13.2.2 Sporządzenia protokołu uszkodzeń i dokumentacji fotograficznej
13.2.3 Zabezpieczenia Pojazdu w sposób uniemożliwiający powiększenie rozmiaru
szkody.
13.3 Najemcy nie wolno dokonywać żadnych napraw Pojazdu bez wyraźnej uprzedniej zgody
Wynajmującego w formie e-mail lub SMS.
13.4 Jeżeli uszkodzenie Pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie skutkuje dalszym
pogorszeniem stanu technicznego pojazdu, Najemca za zgodą Wynajmującego może kontynuować
jazdę.
13.5 Ewentualne koszty usunięcia uszkodzeń spowodowanych prawidłową eksploatacją Pojazdu
zostaną zwrócone Najemcy, jeżeli uzyskał on uprzednią zgodę Wynajmującego na usunięcie tych
uszkodzeń w formie e-mail lub SMS pod rygorem nieważności.
13.6 Jeżeli Pojazd eksploatowany był nieprawidłowo, ww. koszty pokrywa w całości Najemca.
13.7 W przypadku, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do
zwrotu ewentualnie poniesionych kosztów za usunięcie awarii, jednak Najemca musi uprzednio
uzyskać zgodę Wynajmującego w formie e-mail lub SMS pod rygorem nieważności na jej
wykonanie oraz dostarczyć pełną dokumentację usunięcia awarii oraz wymienione części. W
przypadku konieczności dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy a jednocześnie
skutkowałaby niemożliwością użytkowania Pojazdu Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia
czynszu najmu o czynsz za dni, w których Pojazd wyłączony był z możliwości użytkowania.
Jakiekolwiek naprawy wykonywane bez uprzedniej zgody Wynajmującego w formie e-mail lub SMS
pod rygorem nieważności są bezwzględnie zabronione a Wynajmujący nie ponosi ich kosztów w
żadnej części.
13.8 W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy lub winy osób podróżujących z Najemcą,
ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich
odszkodowań za poniesione szkody w pełnej wysokości niepokrytej kaucją, którą Wynajmujący
zatrzymuje w pierwszej kolejności.
13.9 Jeżeli w wyniku kolizji drogowej lub innych uszkodzeń Pojazdu z winy Najemcy, Najemca nie
może kontynuować swojej podróży, to traci pozostałą niewykorzystaną kwotę za wynajem.
13.10 Wynajmujący nie odpowiada za przestoje spowodowane awarią, wypadkiem czy kradzieżą,
nie jest zobowiązany do zapewnienia transportu ani zakwaterowania zastępczego. Wynajmujący
nie zwraca Użytkownikowi żadnych kosztów przerwy w podróży spowodowanej awarią pojazdu.
Rolę tą pełni ubezpieczenie Assistance.

12. Ubezpieczenie pojazdu

14. Zgoda na przetwarzanie danych Osobowych

12.1 Wynajmujący oświadcza, a Najemca przyjmuje do wiadomości, że pojazd jest ubezpieczony,
posiada ubezpieczenie OC, AC, NNW, WMA.

14.1 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia lub wykonania
umów, ewentualnie podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w
umów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcie i wykonania
umowy.

12.2 Najemca otrzymuje kopię Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), szczegółowo
określających procedury postępowania w razie zaistnienia szkody. Najemca zobowiązany jest
do bezwzględnego przestrzegania OWU i w razie powstania szkody postępowania w sposób
w nich opisany, W razie niezastosowania się do ich postanowień Najemca ponosi pełną
odpowiedzialność za wszelkie poniesione z tego tytułu przez Wynajmującego, w szczególności
związane z odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub jego zmniejszenia,
12.3 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w przedmiocie najmu lub wyposażeniu
dodatkowym w przypadku naruszenia OWU, przepisów ustawowych danego kraju (w tym
przepisów prawa ruchu drogowego), naruszenia postanowień umowy oraz niniejszego Regulaminu,

14.2 Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Wynajmującego danych osobowych, w
tym dane administratorów, cel, zakres, okres przetwarzania znajdują się w Klauzuli informacyjnej
dołączonej do umowy najmu.
14.3 W celu wykrywania i zapobiegania przestępstw oraz ochrony mienia, w pojazdach
zamontowane są urządzenie elektroniczne (GPS) do śledzenia pokonywanych przez pojazd tras.
Informacje te mogą być wykorzystywane w okresie najmu i po jego zakończeniu jedynie w razie
potrzeby (np. przewłaszczenia pojazdu), zgodnie z przepisami prawa.

12.4 Zakres ubezpieczenia nie obejmuje również kradzieży samochodu w przypadku gdy nie
zostaną zwrócone wynajmującemu kluczyki lub/i dokumenty pojazdu oraz w przypadku, gdy
pojazd nie został właściwie zabezpieczony przed kradzieżą i włamaniem.
12.5 Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, których wysokość przekracza
otrzymane odszkodowanie lub w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela
(zarówno z Autocasco jak i OC), a to na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu,
substancji odurzających lub psychotropowych, naruszenia przepisów ustawowych w danym kraju
oraz jeśli zdarzenie wywołujące szkodę zaistniało na skutek winy umyślnej, niedbalstwa lub
lekkomyślności najemcy,

Najemca:

Wynajmujący:

______________________

________________________

