
 

OGÓLNE WARUNKI NAJMU POJAZDU  
1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu Pojazdu („OWN”) wraz z Szczegółowymi Warunkami Najmu Pojazdu („SWN”) regulują warunki na jakich Wypożyczalnia oddaje Korzystającemu 

Pojazd do używania, w tym również wysokość Wynagrodzenia należnego Wypożyczalni.     
2. Zwrotom użytym w niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu Pojazdu nadaje się następujące znaczenie: 

a) Wypożyczalnia - „Auto – Centrum” M.Z. Kierat Spółka Jawna z siedzibą w Tychach (kod poczt. 43-100) przy ul. Begonii 12, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr: 0000297858,  
posługująca się NIP: 6462824425 oraz REGON: 24086209800000; 

b) doba – każde rozpoczęte kolejne 24 godziny licząc od daty i godziny oddania w najem wskazanej w SWN. 
c) Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Wypożyczalnią umowę mającą za przedmiot oddanie jej Pojazdu do używania 
na warunkach określonych w OWN i SWN;  

d) OWN - niniejsze Ogólne Warunki Najmu Pojazdu; 
e) Pojazd - samochód oddany Klientowi w najem przez Wypożyczalnię na warunkach określonych w SWN i OWN  
f) SWN - Szczegółowe Warunki Najmu Pojazdu, tj. dokument podpisany przez Wypożyczalnię i Klienta regulujący podstawowe warunki oddania Pojazdu do w najem Klientowi, a 

to: dane Klienta, podstawowe dane Pojazdu, Wynagrodzenie, okres na jaki Pojazd oddano w najem, a także protokół wydania Pojazdu oraz protokół zwrotu Pojazdu przez 
Klienta Wypożyczalni 

g) Wynagrodzenie - kwota pieniężna (czynsz) należna Wypożyczalni z tytułu najmu Pojazdu, określona w Szczegółowych Warunkach Najmu liczona za każdą rozpoczętą dobę 
trwania najmu.  

h) Ubezpieczyciel – zakład ubezpieczeń w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, który na mocy umowy ubezpieczenia ponosi 
odpowiedzialność za szkody w Pojeździe lub w związku z korzystaniem z Pojazdu.  

Oddanie Pojazdu w najem Klientowi następuje na okres wskazany w SWN. 
3. Wypożyczalnia wydaje Pojazd Klientowi z pełnym zbiornikiem paliwa oraz czysty w środku i na zewnątrz i tak też Pojazd powinien zostać zwrócony przez Klienta (tzn. zatankowany i 

czysty). Wydanie Pojazdu w powyżej określonym stanie jest stwierdzane w SWN. 
4. Klient zobowiązuje się do: 

a) używania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami oraz instrukcjami producenta Pojazdu lub przekazanymi Klientowi wskazówkami Wypożyczalni, a także 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego; 

b) Klient nie może użytkować Pojazdu do innych celów, które wykraczają poza postanowienia zawarte w SWN i OWN, a w szczególności do celów nie związanych ze zwykłym 
używaniem i korzystaniem z Pojazdu,  w tym do udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz 
niebezpiecznych, nauki jazdy, holowania innych pojazdów lub naczep, pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem;  

c) dbania o Pojazd i utrzymywanie 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; 

d) kontroli stanu technicznego Pojazdu, zgodnie z zasadami użytkowania określonymi w instrukcji producenta Pojazdu, w tym weryfikowania poziomu oleju,  płynu  chłodzącego i  
hamulcowego  oraz  sprawdzenie  oświetlenia i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. W przypadku pojawienia się lampki kontrolnej 
na desce rozdzielczej , Klient zobowiązany jest do powiadomienia Wypożyczalni na następujący numer telefonu32/218 04 04, 603 052 061 lub email recepcja@skoda.tychy.pl 

e) niepalenia tytoniu w Pojeździe jak i przewozu zwierząt w Pojeździe; 
f) nieprowadzenia Pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych używek w szczególności narkotyków, środków odurzających; 
g) przewożenia Pojazdem jedynie takiej liczby osób, która jest przewidziana w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu, a także nieprzewożenia ładunków powyżej dopuszczonego 

obciążenia, ładunków łatwopalnych i brudzących Pojazd;  
h) właściwego zabezpieczenia Pojazdu, w tym przed jego kradzieżą i włamaniem (w sposób zwyczajowo przewidziany), w szczególności nie wolno pozostawiać w samochodzie 

dokumentów pojazdu lub kluczyków;  
i) nie dokonywania, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Wypożyczalni, zmiany przeznaczenia Pojazdu, ani nie dokonywania jakichkolwiek innych zmian w 

Pojeździe, a w szczególności instalowania dodatkowego wyposażenia; 
j) użytkowania Pojazdu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Wypożyczalni na możliwość 

użytkowania pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 
k) informowania Wypożyczalni, niezwłocznie po powzięciu wiadomości, na adresy i numery określone w pkt d (powyżej) o każdej wadzie, usterce, nieprawidłowościach w 

działaniu, uszkodzeniu lub utracie Pojazdu albo innych zdarzeniach mających wpływ na walory użytkowe, techniczne lub wartość Pojazdu; 
l) zwrócić Wypożyczalni Pojazd w miejscu jego wydania najpóźniej w dniu, w którym upływa okres na jaki została zawarta umowa zgodnie z SWN. 

Klient zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich 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 Klienta, z wyłączeniem przypadków, gdy odpowiedzialność ponosi Wypożyczalnia; 

5. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za szkody powstałe w Pojeździe w okresie trwania korzystania z Pojazdu przez Klienta, Klient ponosi 
odpowiedzialność za tą szkodę, o ile szkoda ta powstała z przyczyn, za które Klient ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa. 

6. Najpóźniej w dniu wydania Pojazdu Klientowi, Klient zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wysokości określonej w SWN na zabezpieczenie kar umownych oraz wszelkich szkód 
powstałych w Pojeździe, za które na mocy przepisów prawa, SWN lub OWN, Klient ponosi odpowiedzialność. 

7. O ile kaucja została pobrana, zostanie ona zwrócona: a) w braku szkód lub zaliczenia na poczet kar - najpóźniej w dniu wydania Pojazdu Wypożyczalni, b) w przypadku wystąpienia 
szkód w Pojeździe, za które Klient ponosi odpowiedzialność lub spełnienia przesłanek naliczenia kar umownych – w terminie do 1 miesiąca od dnia zwrotu Pojazdu Wypożyczalni, po 
jej pomniejszeniu o  wartość szkody i/lub kar umownych. 

8. Klient zobowiązuje się zapłacić Wypożyczalni kary umowne w następującej kwocie i wysokości. 
a) w przypadku niezwrócenia Pojazdu zatankowanego do pełna – w kwocie 200 złotych + koszt brakującego paliwa. 
b) w przypadku opóźnienia w zwrocie Pojazdu – w kwocie odpowiadającej dwukrotnej wartości Wynagrodzenia określonej w SWN za każdy dzień opóźnienia ponad termin, 

na który Pojazd oddano do używania zgodnie z SWN 
c) w przypadku używania Pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej bez uprzedniej pisemnej zgody Wypożyczalni – w kwocie 500 zł za każdy dzień korzystania z 

pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
W zakresie nieuregulowanym w SWN i OWN, do niniejszej umowy stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego. 

9. Rozstrzyganie sporów powstałych w związku z zawarciem i/lub wykonaniem niniejszej umowy należy do właściwych polskich sądów powszechnych, z zastrzeżeniem pkt 13 poniżej. 
10. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny), rozstrzyganie sporów powstałych w związku z zawarciem i/lub wykonaniem niniejszej umowy 

właściwy jest polski Sąd powszechny ogólnie właściwy dla siedziby Wypożyczalni. 
11. W razie rozbieżności pomiędzy SWN a OWN pierwszeństwo uzyskują postanowienia SWN. 
12. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych OWN lub SWN okazały się nieważne w świetle prawa, nie wpływa to na ważność lub związanie stron pozostałymi 

postanowieniami OWN lub SWN, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią o całkowitej nieważności umowy.  
13. Jeżeli Klient dobrowolnie nie odda samochodu w wyznaczonym terminie to Wypożyczalnia jest upoważniona do odbioru samochodu samochodem Pomocy Drogowej, za koszty 

holowania zostanie obciążony klient. 
UDZIAŁ WŁASNY: KL A,B – 1000 ZŁ   KAUCJA:  KL A,B – 1000 ZŁ 
                 KL C –    1500 ZŁ                      KL C –    2000 ZŁ  
                 KL D –    1500 ZŁ                                      KL D –    2000 ZŁ   

                  POZOSTAŁE KLASY I KL E –    3000 ZŁ                               POZOSTAŁE I KL E –   3000 ZŁ 
 
 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Najmu Pojazdu 

 

………………………………………………………………………................... 

Data i podpis: 



 

 

 

 


