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POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin („Regulamin”) został sporządzony przez Adama Zawadkę prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą ALIGO ADAM ZAWADKA z siedzibą w Warszawie pl. Bankowy 2 (00-095 Warszawa),
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP 8221982744 oraz
REGON 140396015 („Wynajmujący”).
Regulamin określa szczegółowe warunki umowy najmu Pojazdu przez Wynajmującego zawieranej z Najemcą i
stanowi integralną część Umowy
W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu, Strony związane są postanowieniami Umowy.
W Umowie, Regulaminie i wszystkich załącznikach do niego, wszystkie terminy pisane wielką literą otrzymują
znaczenie określone w treści Regulaminu, w tym w niniejszym pkt 1.4. Regulaminu, z uwzględnieniem, że terminy
w liczbie pojedynczej będą zawierały liczbę mnogą i odwrotnie, a terminy w określonym rodzaju będą zawierały
wszystkie rodzaje, o ile z kontekstu nie wynika inaczej.
„Kodeks Cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93,
z późn.zm.)
„Najemca” oznacza stronę Umowy najmu zawartej z Wynajmującym lub osobę, która przystąpiła do procedury
Rezerwacji Pojazdu, określonej w pkt. 5 Regulaminu
„Pojazd” lub „Auto” oznacza samochód zarejestrowany w Polsce będący przedmiotem Umowy, określony
każdorazowo w Umowie lub Protokole poprzez podanie numeru VIN, numeru rejestracyjnego oraz innych danych
tam wskazanych.
„Siła Wyższa” oznacza każde nieprzewidywalne zdarzenie zewnętrzne, które pozostaje całkowicie poza kontrolą
Stron i może mieć wpływ na wykonywanie obowiązków Stron w sposób utrudniający lub uniemożliwiający
wykonywanie przez Strony ich obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu.
„Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, w tym Najemcę, jeżeli kieruje Pojazdem w okresie trwania Umowy i nawet
pomimo niewskazania w Umowie przez Najemcę.
Wynajmujący i Najemca zwani są na potrzeby Umowy, Regulaminu, i wszystkich załączników „Stronami”, a każdy
z nich oddzielnie ”Stroną”.
Najemca obowiązany jest szczegółowo zapoznać się z treścią Regulaminu i wszystkich załączników
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REZERWACJA i WYNAJEM POJAZDU

Do dokonania Rezerwacji konieczne jest wystąpienie następujących czynności:
a) wypełnienie
przez
Najemcę
formularza
dostępnego
na
stronie
internetowej:
www.nawyjazdbusem.pl/wycena.html („Formularz Kontaktowy”) podając wszelkie niezbędne dane i
wysłanie go Wynajmującemu lub podając tożsame dane i wysyłając je bezpośrednio do Wynajmującego drogą
elektroniczną na adresem info@nawyjazdbusem.pl
b) potwierdzenie przez Wynajmującego, poprzez przesłanie pod adres poczty elektronicznej wskazany przez
Najemcę, dostępności pojazdu („Potwierdzenie Dostępności Pojazdu”), wraz z potwierdzeniem kosztów
wynajmu w szczególności Czynszu oraz Opłat za usługi lub udogodnienia zaznaczone przez Wynajmującego w
Formularzu Kontaktowym lub polu Informacje dodatkowe
c) akceptacja przez Najemcę wszelkich kosztów związanych z wynajmem Pojazdu oraz dokonanie płatności zaliczki
rezerwacyjnej Pojazdu („Opłata Rezerwacyjna”) w wysokości 15% Łącznej kwoty za wynajem, jeżeli do daty
wydania Pojazdu pozostało więcej niż 14 dni lub zapłaty całości Łącznej kwoty za wynajem, jeżeli do daty
Wydania Pojazdu pozostało mniej niż 14 dni. Najemca jest obowiązany uiścić Wynajmującemu wszelkie
należności wskazane w zdaniu poprzednim w formie bezgotówkowej zgodnie z pkt. 4.1 Regulaminu.
Brak uiszczenia Opłat, o których mowa w zdaniu poprzednim jest jednoznaczny z zakończeniem procedury
Rezerwacji i brakiem dokonania Rezerwacji.

REG/082019

WARUNKI WYDANIA I ZWROTU POJAZDU

Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy sprawny technicznie Pojazd wraz z dowodem rejestracyjnym,
dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia OC Pojazdu, jednym kompletem kluczyków do Pojazdu oraz
jednym kompletem pilotów/sterowników do Pojazdu, (jeśli występują).
Wydanie i zwrot Pojazdu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Najemcę i
Wynajmującego, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy („Protokół”). Najemca jest zobowiązany do szczegółowego
zapoznania się ze stanem Pojazdu, przed podpisaniem Protokołu. Najemca podpisując Protokół potwierdza, że
Pojazd został mu wydany w stanie w nim opisanym i zgodnym z pkt 6.1. Regulaminu.
Umowa zawierana jest na czas określony podany w Umowie, do dnia wpisanego w Umowie, jako „Planowany zwrot
Pojazdu”.
Czas trwania Umowy najmu może zostać przedłużony przez Najemcę za zgodą Wynajmującego („Przedłużenie
Umowy”). Chęć przedłużenia Umowy powinna być zgłoszona nie później niż 12 godzin przed terminem zwrotu
określonym w Umowie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@nawyjazdbusem.pl lub telefonicznie
pod numerem +48505111122.
Przedłużenie Umowy następuje po wyrażeniu przez Wynajmującego zgody na Przedłużenie Umowy i dokonaniu
przez Najemcę opłaty za przedłużany okres w ciągu 2 godzin od zaakceptowania Przedłużenia Umowy przez
Wynajmującego w pełnej wysokości, przelewem expressowym (Elixir), kartą kredytową lub w inny sposób wskazany
przez Wynajmującego.
Wydanie i zwrot Pojazdu następuje w miejscu określonym w Umowie lub, za uprzednią zgodą Wynajmującego, w
innym uprzednio ustalonym miejscu od poniedziałku do soboty w godzinach pracy Wynajmującego, tj. od 8 do 20.
Wydanie lub zwrot pojazdu poza godzinami pracy Wynajmującego lub w dni wolne od pracy jest możliwy po
uiszczeniu Opłaty zgodnej z Cennikiem.
Najemca zobowiązuje się zwrócić Pojazd w stanie kompletnym, niepogorszonym w stosunku do określonego w
Protokole, ze zbiornikiem paliwa w stanie równym określonemu w Protokole wydania Pojazdu. W przypadku
konieczności dotankowania Pojazdu, Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą zgodna z Cennikiem
W przypadku zwrotu Pojazdu zabrudzonego lub uszkodzonego, Najemca zobowiązany jest poczekać do momentu,
aż weryfikacja stanu pojazdu będzie możliwa przez Wynajmującego i potwierdzona w Protokole. W przeciwnym
razie, Najemca odpowiada również za wszelkie ujawnione, w późniejszym czasie, uszkodzenia Pojazdu. W sytuacji,
gdy w chwili zwrotu pojazdu nie można jednoznacznie oszacować rozmiarów uszkodzeń kaucja zostanie rozliczona
w terminie 14 dni.
Brak zwrotu Pojazdu w terminie wskazanym w Umowie i nie poinformowanie Wynajmującego o chęci Przedłużenia
Umowy będzie traktowane, jako przywłaszczenie Pojazdu i zostanie zgłoszone właściwej jednostce Policji. W
sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący uprawniony jest do odebrania Pojazdu Najemcy na jego
koszt oraz obciążenia wszelkim kosztami związanymi z ustaleniem miejsca postoju pojazdu. Uprawnia to również
Wynajmującego do pobrania stosownych Opłat (kar umownych) wskazanych w Cenniku, a także do dochodzenia
odszkodowania od Najemcy przewyższającego wysokość takiej kary umownej.
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CZYNSZ NAJMU, OPŁATY, KAUCJA

Z tytułu Umowy, Najemca jest zobowiązany do uiszczenia Wynajmującemu Czynszu w wysokości określonej
w Umowie („Czynsz”). w formie bezgotówkowej w tym: przelewem na rachunek bankowy, karami płatniczymi
(Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), płatnościami online lub w innej formie
bezgotówkowej zaproponowanej przez Wynajmującego. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest
PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
Najemca jest także zobowiązany do uiszczenia Wynajmującemu wszelkich należnych zgodnie z Cennikiem opłat za
wykorzystane usługi lub udogodnienia tam wyszczególnione lub innych indywidualnie uzgodnionych usług lub
udogodnień świadczonych na rzecz Najemcy („Opłaty”).
Czynsz oraz Opłaty, zwane dalej („Łączna kwota za wynajem”) są płatne z góry, przed wydaniem Pojazdu
Najemcy, zgodnie z pkt. 4.1 Regulaminu. Z tym, że Opłaty, których konieczność naliczenia powstała po podpisaniu
Umowy, mogą zostać uiszczone przy zwrocie Pojazdu. Wszelkie płatności dokonywane przelewem bankowym będą
uiszczane na rachunek bankowy Wynajmującego prowadzony w ING Bank Śląski o numerze: 83 1050 1894 1000
0092 4055 1359 („Rachunek Wynajmującego”). Płatność dokonywaną przelewem bankowym uznaje się za
uiszczoną z chwilą wpłynięcia środków na Rachunek Wynajmującego. Przy płatnościach kartą płatność uznaje się
za uiszczoną od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
Przy płatnościach kartami płatniczymi przy transakcji preautoryzacji, dopełnienia preautoryzacji, Najemca wyraża
zgodę na dokonanie transakcji bez fizycznego udziału karty u Wynajmującego („Płatność Kartą”). Wybranie przez
Najemcę formy Płatności Kartą pozwala Wynajmującemu na pobranie z karty wskazanej w Umowie środków
koniecznych do pokrycia przez Najemcę należności wynikających z Umowy, Regulaminu i Cennika.
Najemca jest zobowiązany uiści na rzecz Wynajmującego kaucję określoną w Umowie, którą Wynajmujący będzie
uprawniony zaliczyć na poczet kosztów obciążających Najemcę, a powstałych w związku z Umową („Kaucja”).
Najemca jest obowiązany uiścić Kaucję z góry, przed wydaniem Pojazdu w formie bezgotówkowej zaproponowanej
przez Wynajmującego. Kaucja może zostać zaliczona przez Wynajmującego na poczet należności przysługujących
mu w chwili zwrotu pojazdu przez Najemcę, a w szczególności na: udział własny w szkodzie komunikacyjnej;
należności z tytułu zaistniałej szkody, której pokrycie obciąża Najemcę; koszty związane z dotankowaniem pojazdu;
usługi dodatkowe ujęte w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy („Cennik”)
Zwrot Pojazdu przed określonym w Umowie terminem nie uprawnia Najemcy do żądania zwrotu Czynszu za okres,
w którym nie użytkował Pojazdu
Na życzenie Najemcy, Wynajmujący wystawi fakturę VAT z tytułu Umowy. Najemca upoważnia Wynajmującego do
wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Opłaty Rezerwacyjna zostaje zaliczona na poczet Łącznej kwoty za wynajem. Najemca przyjmuje do wiadomości,
iż Łączna kwota za wynajem zawiera Opłatę Rezerwacyjna, która stanowi 15% jej wartości. Wpłacona przez
Najemcę Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem pkt. 11.7 i 11.8 Regulaminu.
Dla uniknięcia wątpliwości, wysłanie Formularza Kontaktowego przez Najemcę Wynajmującemu nie stanowi
złożenia oferty przez Najemcę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zapytanie kontaktowe.
W odpowiedzi na otrzymany od Najemcy Formularz Kontaktowy, Wynajmujący, w przypadku niemożności
Potwierdzenia Dostępności Pojazdu, przesyła Najemcy informację o braku możliwości wynajmu Pojazdu w
wybranym terminie, co jest jednoznaczne z zakończeniem procedury i brakiem dokonania Rezerwacji.
Dla uniknięcia wątpliwości, przesłanie Najemcy Potwierdzenia Dostępności Pojazdu wraz z potwierdzenie kosztów
wynajmu stanowi złożenie Najemcy oferty najmu Pojazdu przez Wynajmującego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W przypadku wystąpienia Siły Wyższej i niemożności dostarczenia przez Wynajmującego Pojazdu zgodnego z
Rezerwacją, Wynajmujący wynajmie Najemcy Pojazd tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem identycznej
Stawki, zaś zmiana ta nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
W przypadku, gdy Wynajmujący nie ma możliwość zapewnienia Najemcy Pojazdu tej samej klasy lub wyższej w
porównaniu do Pojazdu będącego przedmiotem Rezerwacji, Wynajmujący w terminie do dnia wydania Pojazdu
Najemcy jest uprawniony do odstąpienia od Umowy i zwrotu Najemcy całości wpłaconego Łącznej kwoty za
wynajem.
Uiszczenie przez Najemcę Opłaty Rezerwacyjnej jest jednoznaczne z rozpoczęciem procedury wynajmu i
akceptacją niniejszego Regulaminu.
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UMOWA

Zawierając Umowę, Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy Pojazd do odpłatnego używania, zaś Najemca
zobowiązuje się zapłacić Czynsz na warunkach opisanych w Umowie oraz Regulaminie.
Najemca może oddać Pojazd do bezpłatnego używania na rzecz Użytkowników, po spełnieniu warunków
wskazanych w pkt 2.2. Regulaminu. Najemca nie może oddawać Pojazdu do bezpłatnego używania na rzecz innych
osób niż Użytkownicy, ani podnajmować Pojazdu, ani też czynić Pojazdu przedmiotem jakiegokolwiek innego
stosunku prawnego pomiędzy Najemcą a osobą trzecią.
Pojazd wyposażony jest w lokalizator GPS rejestrujący w czasie rzeczywistym położenie Pojazdu, trasę przez niego
przebytą, parametry przejazdu oraz inne dane związane z przemieszczaniem się Pojazdu oraz zapisujący wszystkie
powyższe dane i umożliwiający ich odtworzenie w dowolnym czasie, na co Najemca wyraża zgodę.

4.
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NAJEMCA I UŻYTKOWNIK

Najemca musi spełniać łącznie następujące warunki:
2.1.1. Jeżeli Najemca jest osobą fizyczną
a) przedstawi Wynajmującemu dwa dokumenty potwierdzające tożsamość Najemcy ważne, co najmniej
przez okres 3 miesięcy po planowanej dacie zwrotu Pojazdu określonej w Umowie;
b) mieć ukończone 25 lat
2.1.2. Jeżeli Najemca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, o której mowa w art. 331 Kodeksu Cywilnego:
a) przedstawi aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
b) jeżeli nie wynika to z dokumentu, o którym mowa w pkt 2.1.2. lit a) Regulaminu, przedstawi dokument
potwierdzający umocowanie osoby podpisującej Umowę do reprezentowania Najemcy (np.
pełnomocnictwo podpisane przez uprawnione do tego osoby);
Do kierowania Pojazdem w okresie trwania Umowy uprawnieni są Najemca lub Użytkownik, pod warunkiem
spełnienia łącznie następujących wymagań:
2.2.1. Ma ukończone 25 lat oraz przedstawi Wynajmującemu ważne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawo
jazdy, które posiada, od co najmniej 3 lat. Użytkownik powinien posiadać ważne prawo jazdy przez cały okres
obowiązywania Umowy i użytkowania Pojazdu;
2.2.2. Najemca wskazał Użytkownika w Umowie jako uprawnionego do kierowania Pojazdem;
2.2.3. Najemca poinformuje Użytkownika o treści Umowy i Regulaminu oraz zobowiąże Użytkownika do ich
przestrzegania, jak również Najemca zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność za działania
Użytkownika w związku z używaniem przez niego Pojazdu wobec Wynajmującego i osób trzecich;
2.2.4. Najemca uiścił opłatę za Użytkownika, zgodnie z Cennikiem, jeżeli liczba Użytkowników przekracza dwie
osoby (włączając w to Najemcę).
W razie kierowania Pojazdem przez Najemcę lub Użytkownika pomimo niespełnienia wymogów wskazanych w pkt
2.2.1 oraz 2.2.2 Regulaminu, Wynajmujący będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym. W sytuacjach wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący będzie uprawniony do
dochodzenia kary umownej zgodnej z Załącznikiem nr 2 do Umowy („Cennik”), a także możliwość dochodzenia
odszkodowania przenoszącego wartość tej kary umownej.
W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla Użytkownika do kierowania Pojazdem, Najemca jest
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tym fakcie. W wypadku zaniechania
bezzwłocznego powiadomienia, Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Wynajmujący w związku z
brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia dla Użytkownika do kierowania Pojazdem.
Najemca, który jest konsumentem, wyraża zgodę na zasięgnięcie przez Wynajmującego informacji dotyczących
wiarygodności płatniczej Najemcy w biurach informacji gospodarczej działających na podstawie przepisów ustawy
z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81,
poz. 530 z późn. zm.);
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy, jeżeli przed zawarciem Umowy biuro informacji
gospodarczej udostępni Wynajmującemu negatywne informacje dotyczące wiarygodności płatniczej Najemcy, a
także do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli takie informacje zostaną udostępnione
Wynajmującemu po zawarciu Umowy.

3.
3.1.

5.3.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.
8.1.

SPOSÓB KORZYSTANIA Z POJAZDU

Najemca zobowiązuje się używać oraz spowodować, że Użytkownik będzie używał Pojazd zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz w warunkach odpowiednich dla jego normalnej eksploatacji. Za niezgodne z przeznaczeniem
uważa się w szczególności używanie Pojazdu:
a) poza granicami Rzeczpospolitej Polski, chyba że po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego.
Bezwzględnie zabronione jest używanie Pojazdu na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii;
b) przez osobę niewskazaną Wynajmującemu, jako Użytkownik;
c) do uruchomienia lub holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów, chyba że po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego
d) do przewozu zwierząt, chyba że po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego;
e) do przewozu przedmiotów lub materiałów, które mogą spowodować trwałe zabrudzenia lub uszkodzenia wnętrza
Pojazdu;
f) do przewozu większej ilości osób lub masy ładunku, niż w dokumencie rejestracyjnym Pojazdu;
g) do udziału w wyścigach, rajdach, zawodach lub innych wydarzeniach
h) wbrew obowiązującym powszechnie przepisom prawa danego kraju, w szczególności celnym i drogowym;
i) gdy kierowca Pojazdu jest pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających, halucynogennych lub innych
substancji osłabiających świadomość lub zdolność reakcji;
j) do wjazdu na obszary geograficzne objęte klęską żywiołową
W Pojeździe obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz: palenia, korzystania z papierosów elektronicznych,
spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, wymontowywania elementów z zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu, w
szczególności siedzeń, przewożenia wewnątrz pojazdu nart, desek snowboardowych, różnego rodzaju desek
pływających, rowerów lub innych tego typu przedmiotów mogących spowodować trwałe uszkodzenia wnętrza
Pojazdu.
W przypadku zatankowania Pojazdu niewłaściwym paliwem, Najemca jest odpowiedzialny za pokrycie wszelkich
wydatków związanych z przywróceniem Pojazdu do stanu poprzedniego
Użytkownik jest zobowiązany do parkowania Pojazdu w miejscach dozwolonych i niebudzących wątpliwości, co do
bezpieczeństwa pozostawionego Auta, a na czas opuszczenia Pojazdu – do zamykania go oraz korzystania ze
wszystkich urządzeń zabezpieczających, w które wyposażony jest Pojazd.
Podczas okresu wynajmu Najemca jest zobowiązany do regularnego sprawdzania poziomu oleju, płynu
chłodzącego, kontroli ciśnienia w oponach. Nie zastosowanie się do powyższego czyni Najemcę odpowiedzialnym
za szkody wynikające z tego rodzaju zaniedbania. W przypadku zapalenia się lamki kontrolnej silnika na desce
rozdzielczej Najemca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie o tym fakcie Wynajmującego pod numerem
telefonu +48505111122.
W przypadku stwierdzenia używania Pojazdu w sposób sprzeczny z Umową, przepisami prawa lub zasadami
współżycia społecznego, Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy natychmiastowego zwrotu Pojazdu oraz
pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych.
W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień pkt 7.1. Regulaminu, Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć
Umowę ze skutkiem natychmiastowym, a także może żądać zapłaty przez Najemcę kary umownej w wysokości
1000 PLN o ile wysokość tej kary nie jest wskazana w Cenniku, jak również jest uprawniony do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wartość tej kary.
W przypadku, gdy dane zdarzenie zostało wskazane w Cenniku, Naprawienie Szkody polegać będzie na uiszczeniu
przez Najemcę Opłaty zgodnie z Cennikiem, przy czym Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego. Jednakże w przypadków najemców będących konsumentami, Opłata wskazana
w Cenniku pełni funkcję informacyjną i stanowi orientacyjną wysokość szkody Wynajmującego w przypadku danego
zdarzenia. Najemca będący konsumentem ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, z zastrzeżeniem szerszej
odpowiedzialności przewidzianej przez przepisy prawa.

AWARIA, WYPADEK LUB KRADZIEŻ POJAZDU

W razie wystąpienia jakiejkolwiek usterki technicznej Pojazdu, kradzieży Pojazdu, wypadku lub kolizji drogowej z
udziałem Pojazdu lub uszkodzenia Pojazdu w inny sposób („Zdarzenie”), Najemca jest zobowiązany do:
a) zabezpieczenia Pojazdu oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego, dzwoniąc na numer
+48505111122, o stanie Pojazdu oraz miejscu jego postoju;
b) natychmiastowego powiadomienia Policji o zaistniałym Zdarzeniu oraz uzyskania od Policji protokołu lub innego
dokumentu potwierdzającego fakt zaistnienia takiego Zdarzenia.
c) jeżeli wezwanie Policji na miejsce Zdarzenia nie jest wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami
prawa, Najemca może zamiast spełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt 8.1. lit. b) Regulaminu dostarczyć
Wynajmującemu oświadczenie podpisane przez sprawcę Zdarzenia zawierające wszystkie dane niezbędne do
uzyskania pełnej rekompensaty roszczeń powstałych w związku ze Zdarzeniem, a w szczególności uznanie
przez sprawcę swojej odpowiedzialności za Zdarzenie, dane sprawcy, dane świadków Zdarzenia, dane pojazdu
sprawcy oraz dane aktualnej polisy OC sprawcy. W przypadku, gdy uzyskanie pełnej rekompensaty roszczeń
powstałych w związku ze Zdarzeniem okaże się niemożliwe na podstawie oświadczenia sprawcy Zdarzenia, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Najemca będzie osobiście odpowiedzialny za pełną rekompensatę
Wynajmującemu roszczeń powstałych w wyniku Zdarzenia.
d) Najemca jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż 24 godziny od Zdarzenia, dostarczyć
Wynajmującemu, w formie elektronicznej, w postacie skanu lub zdjęcia, dokumenty lub oświadczenie
wymienione w pkt. 8.1 lit b oraz pkt. 8.1 lit. c Regulaminu oraz w formie papierowej nie później niż w momencie
zwrotu Pojazdu
e) niepozostawiania Pojazdu bez nadzoru lub odpowiedniego zabezpieczenia,
f) podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy Zdarzenia oraz zabezpieczenia
dowodów potwierdzających lub mogących potwierdzić jego odpowiedzialność,
g) nieakceptowania żadnych roszczeń osób trzecich bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego;

REGULAMIN WYNAJMU POJAZDÓW ALIGO (NaWyjazdBusem.pl)

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

h) udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy oraz informacji koniecznych do dochodzenia roszczeń związanych ze
Zdarzeniem Wynajmującemu lub ubezpieczycielowi, od którego Wynajmujący będzie dochodził roszczeń
powstałych w związku ze Zdarzeniem.
W przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z obowiązków wymienionych w pkt 8.1. lit. a) – h)
Regulaminu, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę powstałą w związku ze Zdarzeniem wobec
Wynajmującego lub osoby trzeciej.
Najemca ponosi odpowiedzialność, o której mowa w pkt 8.2. Regulaminu także wtedy, gdy wynika ona z działania
lub zaniechania Użytkownika Pojazdu.
Uznanie roszczeń osób trzecich przez Najemcę lub Użytkownika dokonane bez wyraźnej zgody Wynajmującego nie
wywołuje skutków prawnych wobec Wynajmującego.
Najemca lub Użytkownik nie jest upoważniony do samodzielnego naprawiania Pojazdu bez wiedzy i jednoznacznej
zgody Wynajmującego.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę lub Użytkownika na skutek
Zdarzeń.
W razie kradzieży Samochodu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przekazane dokumenty, w tym
dowód rejestracyjny oraz komplet kluczyków, pod rygorem obciążenia go przez Wynajmującego kwotą stanowiącą
równowartość wartości samochodu w chwili kradzieży, chyba że Najemca w rzetelny i niezaprzeczalny sposób
udowodni, iż nie jest winny lub współwinny tej kradzieży.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

POJAZD ZASTEPCZY

W wypadku unieruchomienia Pojazdu na terenie Polski, w Wyniku Zdarzenia na okres dłuższy niż 24 godziny,
Wynajmujący, w miarę możliwości (tj. o ile będzie dysponował pojazdem, który może być przekazany Najemcy)
zaoferuje Najemcy inny pojazd o warunkach technicznych zbliżonych do Pojazdu („Pojazd Zastępczy”) w czasie
nie dłuższym niż 24 godziny od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji, że unieruchomienie Pojazdu
potrwa dłużej niż 24 godziny.
Za okres oczekiwania na Pojazd Zastępczy Najemca nie uiszcza Czynszu. Umowa nie ulega przedłużeniu
automatycznie w wyniku zaistnienia Zdarzenia, ani okoliczności uzasadniających dostarczenie Pojazdu
Zastępczego, zgodnie z pkt 9.1. Regulaminu.
Uprawnień Najemcy przewidzianych w pkt 9.1. i 9.2. Regulaminu nie stosuje się w przypadkach, gdy dane Zdarzenie
nie jest objęte zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela na podstawie umowy Ubezpieczenia Pojazdu.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE
10.1 Wynajmujący oświadcza, iż Pojazd jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych, jak również posiada ubezpieczenie AC, NNW oraz Assistance ważne na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej i Unii Europejskiej zawartym z towarzystwem ubezpieczeniowym wskazanym w dokumencie
potwierdzającym zawarcie polisy, który zostaje wydany Najemcy wraz z Pojazdem („Ubezpieczenie”).
10.2 Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela na podstawie Ubezpieczania i wyłączenia tej odpowiedzialności zostały
szczegółowo określone w dokumentach będących podstawą zawarcia umowy Ubezpieczenia Pojazdu. W
szczególności w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, z którymi Najemca jest zobowiązany zapoznać się i
przestrzegać ich postanowień, a także jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień tych dokumentów przez
Użytkownika Pojazdu. Aktualne dokumenty Ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu są
dostępne na stronie internetowej Wynajmującego pod adresem: www.nawyjazdbusem.pl/do-pobrania.html
10.3 Wynajmujący dołoży wszelkich starań, aby wszelkie szkody powstałe w trakcie najmu Pojazdu na podstawie Umowy
z Najemcą („Szkoda”), zostały zlikwidowane przez ubezpieczyciela na podstawie Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem,
że:
a) w przypadku powstania Szkód, których wartość nie przekracza wysokości kaucji określonej w Umowie,
Wynajmujący może odstąpić od dochodzenia odpowiedzialności za nie z Ubezpieczenia i wówczas Szkody
powinna zostać zaspokojone w pełni przez Wynajmującego
b) w przypadku wystąpienia Szkody lub zaistnienia tzw. Szkody całkowitej Pojazdu, gdy naprawa Pojazdu będzie
nieopłacalna, o czym zdecyduje Wynajmujący, lub gdy przedmiotowy Pojazd zostanie skradziony, a z winy
Najemcy ubezpieczyciel odmówi wypłaty pełnej kwoty odszkodowania z Ubezpieczenia, zapłata lub wyrównanie
do pełnego odszkodowania za Szkodę obciążać będzie Najemcę.
10.4 Najemca ponosi odpowiedzialność, o której mowa w pkt 10.3 lit a) – b) Regulaminu także wtedy, gdy wynika ona z
działania lub zaniechania Użytkownika Pojazdu.
10.5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, pozostawione, zgubione lub zniszczone w
Pojeździe.
10.6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie opłaty drogowe, mandaty lub inne opłaty naliczone w związku
z używaniem Pojazdu w okresie od momentu wydania Najemcy Pojazdu do zwrotu Pojazdu Wynajmującemu na
podstawie Protokołu a w przypadku jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu w stosunku do Wynajmującego, Najemcy
zobowiązuje się w pełni pokryć te roszczenia.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

CENNIK Załącznik nr 2 do Regulaminu
Opłata dodatkowe (brutto)

ZDARZENIE
1. Brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki
rejestracyjnej na szybie
2. Uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu
3. Uzupełnienie brakującego paliwa do stanu paliwa zgodnego z
Protokołem Wydania Pojazdu

Koszt paliwa + 25%

4. Brak części wyposażenia samochodu, niewymienionych w cenniku

Opłata zgodna z cennikiem
producenta +25%

5. Zwrot brudnego Pojazdu bez wcześniejszej deklaracji i opłacenia takiej
usługi przez Najemcę
6. Zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach
standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych
myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku
7. Uszkodzenie opony, felgi aluminiowej lub stalowej nadającej się do
naprawy
8. Uszkodzenie opony, felgi aluminiowej lub stalowej nienadającej się do
naprawy
9. Złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów
elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w
samochodzie
10. Użycie Pojazdu do przewozu zwierząt bez zgody Wynajmującego.
11. Najemca lub Użytkownik nie spełnia cenzusu wieku wskazanego w pkt
2.1.1. lit. c Regulaminu
12. Udostępnianie Pojazdu osobie niewskazanej Wynajmującemu, jako
Użytkownik
13. Udostępnianie Pojazdu osobom niemającym uprawnień do kierowania.
Osobie nietrzeźwej, odurzonej substancjami psychoaktywnymi lub
osobie, która w sposób obiektywny nie jest w stanie prowadzić pojazd
14. Brak zwrotu Pojazdu w terminie wskazanym w Umowie i nie
poinformowanie Wynajmującego o chęci Przedłużenia Umowy
15. Użycie Pojazdu poza granicami Rzeczpospolitej Polski bez zgody
Wynajmującego

23. Zatankowanie Pojazdu niewłaściwym paliwem
24. Demontaż części wyposażenia Pojazdu lub dokonanie innych przeróbek
czy zmian bez zgody Wynajmującego
25. Brak części lub wyposażenia Pojazdu

29. Udział własny Najemcy w szkodach rozlicznych w ciężar polisy
AutoCasco

30. Zwrot Pojazdu poza miejscem wskazanym w Umowie bez zgody
Wynajmującego

11.11 Reklamacja dotycząca Umowy („Reklamacja”) może być zgłoszona listownie lub za pomocą poczty elektronicznej
na adresy Wynajmującego, wskazany w pkt. 11.10. lit. a) Regulaminu Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14
dni od daty doręczenia zgłoszenia Reklamacji Wynajmującemu.
PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKCJA I WEJŚCIE W ŻYCIE
11.12 Umowa i Regulamin oraz wszystkie załączniki do niego podlegają prawu polskiemu.
11.13 Wszelkie spory mogące powstać w związku z Umową podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Wynajmującego.
11.14 Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy, Regulaminu lub wszelkich załączników do niego okażą się nieważne w
całości lub w części, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień tych dokumentów, które pozostają w mocy.
11.15 W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie lub załącznikach do niego mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
11.16 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.
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500 PLN za każdy przypadek
naruszenia
300 PLN za każdy przypadek
naruszenia
500 PLN za każdy przypadek
naruszenia
500 PLN za każdą dobę (opłata
dodatkowa ponad stawkę dobową)
4000 PLN
500 PLN za każdą rozpoczętą dobę
opóźnienia (opłata dodatkowa ponad
stawkę dobową)
500 PLN za każdą dobę poza granica
RP (opłata dodatkowa ponad stawkę
dobową)

31. Udzielenie pisemnej informacji o użytkowniku pojazdu na wniosek
organów ścigania i organów administracji

150 PLN za każdy przypadek

32. Mandaty lub inne opłaty za przewinienia naliczone w czasie użytkowania
Pojazdu

Wysokość kary wyrażona w pierwotnej
walucie lub jej odpowiednik w PLN +
70 PLN

33. Przekroczenie całkowitego limitu kilometrów

0,40 PLN/km

WYPOWIEDZIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

REKLAMACJE

Koszt wg. cennika producenta

500 PLN za każdy przypadek
naruszenia
300 PLN
300 PLN za każdy przypadek
naruszenia
300 PLN za każdy przypadek
naruszenia
500 PLN za każdy przypadek
naruszenia
500 PLN za każdy przypadek
naruszenia
Koszt przywrócenia pojazdu do stanu
pierwotnego zgodny z cennikiem
producenta
Koszt przywrócenia pojazdu do stanu
pierwotnego zgodny z cennikiem
producenta
Koszt przywrócenia pojazdu do stanu
pierwotnego zgodny z cennikiem
producenta
Koszt przywrócenia pojazdu do stanu
pierwotnego zgodny z cennikiem
producenta
4000 PLN
Koszt naprawy zgodny z cennikiem
autoryzowanego serwisu + 25%
25% wartości szkody wg wyceny
autoryzowanego serwisu (nie więcej
niż wysokość kaucji)
3 PLN za każdy kilometr potrzebny do
przybycia do miejsca zwrotu na
terenie RP
5 PLN za każdy kilometr potrzebny do
przybycia do miejsca zwrotu poza
granicą RP liczone od granicy RP.

28. Koszt naprawy blacharsko-lakierniczej lub mechanicznej

11.10. Wszelkie doręczenia związane z Umową i Regulaminem przeznaczone dla:
a) Wynajmującego – powinny być kierowane na następujący adres: ALIGO ADAM ZAWADKA,
Ul. Zbigniewa Mirosza 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki, e-mail: info@nawyjazdbusem.pl
b) Najemcy – powinny być kierowane na adres podany przez Najemcę w Umowie.

Koszt naprawy + 25%

4000 PLN

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

DORĘCZENIA

500 PLN

17. Użycie Pojazdu do uruchomienia lub holowania innych pojazdów,
przyczep lub innych przedmiotów.
18. Zgoda na holowanie przyczepy
19. Użycie Pojazdu do przewozu przedmiotów lub materiałów, które mogą
spowodować zabrudzenia lub uszkodzenia wnętrza Pojazdu.
20. Użycie Pojazdu do przewozu większej ilości osób lub masy ładunku, niż
w dokumencie rejestracyjnym Pojazdu.
21. Użycie Pojazdu do udziału w wyścigach, rajdach, zawodach lub innych
wydarzeniach.
22. Użycie Pojazdu wbrew obowiązującym powszechnie przepisom prawa,
w szczególności celnym, drogowym.

26. Uszkodzenie dachu, podwozia, wnętrza lub dodatkowych elementów
zewnętrznego wyposażenia wynajmowanego samochodu jak bagażnik
dachowy „box”, bagażnik rowerowy itp.
27. Utrata Gwarancji Pojazdu na skutek winy Najemcy lub Użytkownika

11.4. Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy możliwe jest w wypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Umowa
może zostać w każdym momencie rozwiązana za porozumieniem Stron.
11.5. Najemca oraz Wynajmujący mogą wypowiedzieć Umowę w przypadku wystąpienia Siły Wyższej.
11.6. Najemca będący konsumentem nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, zgodnie z brzmieniem art. 38 pkt 12
ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.)
11.7. W przypadku rozwiązania Umowy, jeżeli do daty wydania Pojazdu pozostało mniej niż 30 dni, Najemcy przysługuje
zwrot wpłaconej Łącznej kwoty za wynajem pomniejszonej o Opłatę Rezerwacyjną, chyba że rozwiązanie Umowy
podyktowane było Siłą Wyższą lub okolicznościami, których Najemca nie był w stanie przewidzieć wcześniej i
przedstawi dowód tych okoliczności Wynajmującemu. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim Wynajmujący
zwróci Najemcy pełną wartość wpłaconej Łącznej kwoty za wynajem,
11.8. W przypadku rozwiązania Umowy, jeżeli do daty wydania Pojazdu pozostało więcej niż 30 dni, Najemcy przysługuje
pełen zwrot wpłaconej Łącznej kwoty za wynajem
11.9. Wynajmujący dokona zwrotu środków w takiej samej formie, w której Najemca dokonał płatności.

180 PLN

16. Użycie Pojazdu na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii;

11.1. Wszelkie zmiany Umowy, Regulaminu i wszelkich załączników do niego wymagają zachowania formy
dokumentowej pod rygorem nieważności i są skuteczne po jednoznacznym zaakceptowaniu ich przez obie Strony.
11.2. Administratorem danych osobowych ujawnianych w związku z Umową („Dane Osobowe”) jest Wynajmujący. Dane
Osobowe przetwarzane są przez Wynajmującego dla celów związanych z realizacją Umowy, w tym w szczególności
zabezpieczenia finansowego związanego z jej zawarciem, prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
prowadzenia dokumentacji i jej archiwizacji, windykacji należności, zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a także,
po wyrażeniu odpowiedniej zgody właściciela Danych Osobowych, dla celów marketingowych oraz do przesyłania
informacji handlowych drogą elektroniczną. Najemca ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania,
zaś ich podanie jest dobrowolne.
11.3. Dane Osobowe Użytkownika zostają przekazane wraz ze zgodą na ich przetwarzanie Wynajmującemu przez
Najemcę, który ma obowiązek uprzednio uzyskać udzieloną dobrowolnie zgodę Użytkownika na podanie jego
danych osobowych Wynajmującemu. Najemca jest zobowiązany przed udzieleniem Danych Osobowych
Użytkownika Wynajmującemu poinformować Użytkownika o okolicznościach wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy
o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności o: adresie siedziby i pełnej nazwie (firmie) Wynajmującego, celu
i zakresie zbierania Danych Osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz o
uprawnieniach Użytkownika wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych. W związku
z faktem, że Użytkownik posiada informacje, o których mowa daniu poprzedzającym uzyskane od Najemnicy,
Wynajmujący nie jest zobowiązany do dostarczania Użytkownikowi odrębnej informacji w tym zakresie, zgodnie z
art. 25 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność wobec
Wynajmującego za szkody powstałe w razie gdyby okazało się, że Użytkownik nie posiada informacji, o których
mowa w niniejszym pkt 11.4. Regulaminu.

350 PLN za każdy przypadek
naruszenia
500 PLN za każdy przypadek
naruszenia

Potwierdzam otrzymanie Regulaminu wraz ze wszystkimi
załącznikami, zapoznanie się z ich treścią oraz
wyrażam zgodę na ich brzmienie i ich
przestrzeganie, jako integralnej części Umowy
najmu Pojazdu.
Data: _______________________________
Podpis Najemcy:
Podpis Wynajmującego:

_______________________________

__________________________

