Regulamin wypożyczalni pojazdów i-jade.rent

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin wypożyczalni pojazdów i-jade.rent (zwany dalej Regulaminem) określa
szczegółowo warunki umów najmu samochodów zawieranych przez firmę Profit S.C. NIP
728-25-29-518, 93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 24A.
2. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w Umów Najmu, chyba że Umowa stanowi inaczej.
3. Regulamin, protokół zdawczo-odbiorczy samochodu stanowią integralną część Umowy Najmu.
4. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.
§ 2 Zasady używania samochodu
1. Najemcą (osobą upoważnioną do kierowania) samochodu może być:
a. osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat, posiadająca obywatelstwo polskie, stałe miejsce
zamieszkania, prawo jazdy honorowane na terytorium RP ważne przez okres minimum 24
miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy wypożyczenia samochodu;
b. osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat, nie posiadająca obywatelstwa polskiego, posiadająca
prawo jazdy honorowane na terytorium RP ważne przez okres minimum 24 miesięcy
poprzedzający datę zawarcia umowy wypożyczenia samochodu, ważny paszport;
c. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie a) lub b);
d. wymogi wskazane w powyższych ustępach obowiązują przez cały okres trwania Umowy
Najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub osobę upoważnioną do
kierowania samochodem wymogów wskazanych w poprzedzającym ustępie, Wynajmujący
jest uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od Umowy Najmu i dochodzenia z tego tytułu
wszelkich roszczeń odszkodowanych.
2. Wynajmujący po dopełnieniu formalności przekazuje pojazd najemcy do użytkowania na czas
określony umową najmu.
3. W dniu wydania pojazdu zostanie sporządzony protokół wydania pojazdu, który określi jego
stan techniczny (min. uszkodzenia, stan paliwa, przebieg) przed jego wypożyczeniem. Protokół
winien zostać podpisany przez obie Strony. W przypadku nie podpisania protokołu przez
Najemcę uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego.
Przed wydaniem pojazdu podczas sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzana
jest dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan wydawanego pojazdu.
4. Warunkiem najmu samochodu jest:
a. dokonanie przez Najemcę rezerwacji telefonicznie, mailowo bądź poprzez formularz na
stronie internetowej www.i-jade.rent. Zgłoszenie rezerwacji mailowo lub przez formularz
nie jest jednoznaczne z jej przyjęciem. Rezerwacja jest uznawana za przyjętą po
potwierdzeniu jej przez Wynajmującego mailem oraz dokonaniu wpłaty zaliczki w
uzgodnionej między Wynajmującym a Najemcą wysokości. Wynajmujący może odstąpić od
pobrania zaliczki;
b. zapłata czynszu najmu w pełnej wysokości, który pobierany jest z góry wg cennika
obowiązującego w dniu zawarcia umowy;
c. wpłacenie kaucji, której wysokość zależy od grupy najmowanego samochodu wg cennika
obowiązującego w dniu zawarcia umowy;
d. przedstawienie przez Najemcę:

-ważnego dowodu osobistego, a w sytuacji, gdy Najemca nie jest obywatelem RP ważnego
paszportu;
-ważnego i honorowanego na terytorium RP prawa jazdy;
e. podpisanie Umowy Najmu Pojazdu, Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, oraz Regulaminu
bezpośrednio przy odbiorze samochodu.
5. Wynajęty samochód jest wyposażony w system monitoringu pojazdu GPS.
6. Najemca zobowiązany jest do dbałości o wypożyczony pojazd, korzystania z pojazdu zgodnie
z jego przeznaczeniem, użytkowania pojazdu zgodnie z instrukcją obsługi z zachowaniem
należytej staranności w zakresie jego eksploatacji. W razie niewłaściwej eksploatacji
samochodu Najemca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę.
7. W czasie korzystania z samochodu Najemca lub każda osoba upoważniona do kierowania
samochodem zobowiązane są do:
a. posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu
drogowego.
b. zabezpieczenia samochodu i jego wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie
samochodu, staranne zabezpieczenie poza samochodem dokumentów i kluczyków);
c. wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu (sprawdzanie i uzupełnianie
oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy,
sprawdzanie stanu oraz ciśnienia w oponach, a także prawidłowego działania świateł);
d. ponoszenia w okresie obowiązywania umowy kosztów zakupu paliwa zgodnie ze
specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym w rubryce P3 (kod P – benzyna,
kod D – diesel). Najemca zobowiązuje się do stosowania odpowiedniego rodzaju paliwa
zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa oraz przedstawienia do wglądu na żądanie
wynajmującego faktur lub paragonów zakupu paliwa zgodnie z ilością przejechanych
kilometrów, a w przypadku ich braku Wynajmujący jest uprawniony do zatrzymania całej
kaucji;
e. utrzymywaniu samochodu w należytej czystości oraz wydania go po zakończeniu umowy w
należytym stanie (czystego z zewnątrz i wewnątrz);
8. Zabronione jest:
a. usunięcie lub zasłonięcie oznaczeń firmowych Wynajmującego oraz oklejanie
samochodu jakimikolwiek materiałami, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego;
b. używanie pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach sportowych;
c. używanie samochodu do jazdy po torze;
d. używanie pojazdu do nauki jazdy, jako taksówki lub wykonywanie usług przewozu osób;
e. wykorzystanie pojazdu do udziału w przestępstwie;
f. użyczanie odpłatnie jak i nieodpłatnie pojazdu osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej
zgody Wynajmującego;
g. używanie samochodu do uruchamiania innych samochodów, a także holowanie innych
pojazdów, przyczep lub jakichkolwiek innych rzeczy;
h. dokonywanie w pojeździe jakichkolwiek zmian lub przeróbek, bez uprzedniej pisemnej
zgody Wynajmującego;
i. dokonywanie w pojeździe jakichkolwiek napraw, bez uprzedniej zgody Wynajmującego
udzielonej na piśmie, mailowo bądź w drodze wiadomości SMS. W przypadku awarii
pojazdu Najemca niezwłocznie powiadomi Wynajmującego. Jeżeli awaria ma wpływ na
bezpieczeństwo lub może prowadzić do uszkodzenia pojazdu nie należy z niego korzystać;
j. przekraczanie dopuszczalnej ładowności samochodu;
k. przekraczanie samochodem dopuszczalnej prędkości;

l.

używanie samochodu na drogach i terenach nieutwardzonych, niedopuszczonych do
ruchu drogowego;
m. przewożenie samochodem materiałów lub substancji mogących powodować zniszczenie,
uszkodzenie lub zabrudzenie samochodu;
n. palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i środków psychoaktywnych w samochodzie;
o. rozpylania perfum, dezodorantów, innych substancji i gazów zapachowych;
p. przewożenie zwierząt wewnątrz pojazdu;
q. nadmierna eksploatacja samochodu;
r. wyłączanie systemów antypoślizgowych w pojeździe;
s. opuszczanie granic Polski bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Najemca
zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek do Wynajmującego w którym wskaże kraje i
terminy pobytów najpóźniej na 24 godziny przed planowanym wyjazdem. Wniosek może
być przesłany drogą elektroniczną na adres e-mailowy Wynajmującego: info@i-jade.rent.
Najemca jest zobowiązany także do uiszczenia dodatkowej opłaty przewidzianej w § 7
Regulaminu;
t. ingerowanie w jakiekolwiek elementy konstrukcji samochodu, w tym w układy
mechaniczne, elektroniczne oraz elektryczne;
9. W przypadku naruszenia postanowień §2 ust 7 pkt s Najemca będzie zobowiązany do zapłaty
kary umownej przewidzianej w §7, a w razie zajścia konieczności napraw czy transportu
samochodu poza granicami RP Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie poniesione przez
Wynajmującego z tego tytułu koszty.
10. W przypadku wprowadzenia bez zgody Wynajmującego zmian samochodu, o których mowa
w §2 ust. 7 pkt h Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami przywrócenia stanu
poprzedniego samochodu oraz domagać się zapłaty odszkodowania za utratę wartości
samochodu spowodowaną przeróbkami, utratę gwarancji, jak również odszkodowania za
stratę spowodowaną przestojem samochodu.
11. Wynajmujący i inne osoby przez niego uprawnione w przypadku podejrzenia niewłaściwego
używania samochodu, mają prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu
samochodu oraz dokumentów Najemcy.
12. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy odpowiada wyłącznie
Najemca.
13. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Najemcy organom ścigania
(prokuratura, policja, straż miejska). Obsługa każdego zapytania ze strony organów ścigania
albo organów administracji publicznej wiąże się z dodatkową opłatą określoną w §7.
14. Wszelkie koszty związane z opłatami drogowymi, parkingowymi etc. pokrywa Najemca.
15. W przypadku zamiaru przedłużenia czasu trwania okresu najmu, Najemca jest zobowiązany
poinformować o tym Wynajmującego, dokonać opłaty i podpisać aneks do Umowy najpóźniej
4 doby przed zakończeniem najmu, pod rygorem uznania, że okres najmu nie uległ
przedłużeniu.
16. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód do czasu sprowadzenia go
przez Wynajmującego podczas zwrotu samochodu na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego.
17. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione
w pojeździe.
§ 3 Opłaty
1. Opłaty na podstawie Umowy najmu (w tym czynsz najmu) płatne są z góry (przed wynajmem),
w złotych polskich (PLN), według stawki obowiązującej w dniu złożenia rezerwacji.

2. Płatność może być dokonana:
a. Gotówką;
b. Kartą płatniczą;
c. Przelewem (wykonanym najpóźniej w przeddzień wynajmu pojazdu i zaksięgowanym
przed wydaniem pojazdu Najemcy).
3. Wszystkie ceny wymienione w Regulaminie, Umowie najmu oraz na stronie internetowej
www.i-jade.rent są cenami brutto, chyba że w Umowie najmu wskazano inaczej. W razie
rozbieżności wiążą stawki najmu wskazane w Umowie Najmu.
4. Czynsz najmu naliczany jest za całą dobę.
5. Ceny czynszu, wysokość opłat dodatkowych oraz wysokość kaucji znajdują się na stronie
internetowej www.i-jade.rent.
6. Najpóźniej w dniu odbioru pojazdu Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję.
7. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odstąpienia od pobrania kaucji.
8. Jeżeli nie wystąpią podstawy do zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona zwrócona
Najemcy niezwłocznie po sporządzeniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
9. W razie zwrotu uszkodzonego pojazdu, zaistnienia kolizji drogowej lub wypadku drogowego
w okresie trwania najmu pojazdu kaucja zostaje zatrzymana na poczet ewentualnych szkód, kar
umownych i opłat dodatkowych na czas trwania postępowania w przedmiocie likwidacji
szkody przez zakład ubezpieczeń.
10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności
powstałych z tytułu używania samochodu przez Najemcę, kar umownych oraz odszkodowania.
§ 4 Zwrot samochodu
1. Najemca jest zobowiązany do zwrotu nieuszkodzonego pojazdu w stanie technicznym
niepogorszonym, czystego wewnątrz oraz na zewnątrz, z ilością paliwa nie mniejszą niż w
momencie wydania pojazdu. W przypadku zwrotu samochodu brudnego lub/i ze stanem paliwa
mniejszym niż przy wydaniu Najemca może zostać obciążony opłatą dodatkową zgodnie z §7
Regulaminu oraz kosztami zatankowania samochodu. Za nadwyżkę paliwa pozostawioną w
samochodzie Wynajmujący nie zwraca należności. Ewentualne uszkodzenia, niedające się
usunąć zabrudzenia lub nieuprawnione zmiany w pojeździe będą usuwane na koszt Najemcy.
2. Zwrot pojazdu następuje w dniu i godzinie określonych w umowie.
3. Zwrot pojazdu następuje w miejscu, w którym nastąpiło jego wydanie. Zwrot samochodu w
innym miejscu może nastąpić po uzgodnieniu z Wynajmującym czasu i miejsca zwrotu oraz
uiszczeniu opłaty dodatkowej zgodnie z §7 Regulaminu.
4. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący
upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy
kosztami transportu samochodu do miejsca pierwotnie umówionego zwrotu pojazdu.
5. Przedłużenie najmu o ponad godzinę spowoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę najmu.
6. Jeżeli najemca nie zwróci pojazdu w terminie do 12 godzin po terminie wskazanym w umowie
najmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, bądź nie uzyska zgody Wynajmującego na
przedłużenie najmu, Wynajmujący potraktuje ten fakt jako przywłaszczenie i poinformuje o
tym właściwe organy ścigania a także naliczy trzykrotną stawkę dobową czynszu za każdy
dzień zwłoki. W przypadku braku zwrotu samochodu w oznaczonym Umową terminie,
Wynajmujący po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zwrotu uprawniony jest do
zablokowania samochodu (samochód posiada zamontowane urządzenie uniemożliwiające
uruchomienie silnika samochodu). Wezwanie zostanie wysłane Najemcy w formie mailowej,
lub poprzez wiadomość SMS według uznania Wynajmującego.

7. W przypadku gdy Najemca odda pojazd przed terminem określonym w umowie, zwrot
pieniędzy za niewykorzystany czas nie jest możliwy.
8. Zwrot pojazdu następuje wyłącznie osobie upoważnionej przez Wynajmującego. Zabronione
jest przekazywanie kluczyków oraz dokumentów samochodu osobom nieuprawnionym. Jeśli
termin przekazania kluczyków do samochodu oraz dokumentów nie następuje w tym samym
czasie, co zwrot samochodu, za termin zwrotu samochodu uznaje się termin późniejszy
9. Zwrot samochodu jest potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, który określi stan
techniczny pojazdu po jego wypożyczeniu podpisanym przez osobę upoważnioną przez
Wynajmującego oraz Najemcę. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze samochodu
lub podpisaniu protokołu odbioru albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu
samochodu, Wynajmujący może dokonać odbioru samochodu jednostronnie, podpisując
protokół odbioru, uważa się wówczas, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez
Wynajmującego. Podpisanie protokołu nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za szkody,
których nie można było wykryć przy zwrocie samochodu.
10. Jeżeli sporządzenie protokołu odbioru pojazdu w momencie jego zwrotu nie jest możliwe (np.
z powodu zwrotu brudnego samochodu, zwrotu samochodu w porze nocnej etc) protokół
zostanie sporządzony tak szybko jak będzie to możliwe przy udziale Najemcy lub samodzielnie
przez Wynajmującego. W przypadku odmowy udziału Najemcy w procedurze sporządzania
protokołu zdawczo - odbiorczego lub odmowy jego podpisania uważa się, że stan techniczny
pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego.
11. Podczas sporządzania protokołu zdawczo – odbiorczego Wynajmujący wykonuje
dokumentację fotograficzną zwracanego pojazdu.
12. W przypadku utraty przez Najemcę kluczyków do samochodu, tablicy rejestracyjnej albo
wyposażenia dodatkowego, Najemca zostanie obciążony opłatami zgodnie z §7 Regulaminu.
§ 5 Serwis i przeglądy
1. Najemca w czasie trwania najmu zobowiązuje się do udostępnienia Wynajmującemu
samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów
zgodnie z Rejestrem Obsługi Samochodu lub podanych na Protokole Przekazania Samochodu
(tolerancja +/- 100 km) lub przy wskazaniach komputera pokładowego samochodu, w miejscu
i czasie uzgodnionym z Wynajmującym
2. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach
licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle, Najemca będzie zobowiązany do
naprawienia szkody, w szczególności w zakresie kosztów przeglądu oraz szkody
Wynajmującego w postaci utraty gwarancji na samochód.
§ 6 Awaria, Uszkodzenie, wypadek kradzież samochodu – procedura postępowania
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii technicznej samochodu Najemca / osoba
upoważniona do kierowania samochodem zobowiązani są do jego zabezpieczenia oraz
niezwłocznego przekazania Wynajmującemu wszelkich informacji dotyczących jego stanu i
miejsca postoju.
2. Bez zgody Wynajmującego zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia
awarii. Najemca/osoba upoważniona do kierowania samochodem może naprawić samochód we
własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego w formie pisemnej, za
pomocą wiadomości e-mail lub SMS zawierającej wytyczne co do miejsca oraz zakresu
naprawy. Wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną
usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności
powstania awarii.

3. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku odpowiedzialności
Najemcy za awarię, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.
4. W przypadku, gdy awaria techniczna nie powstała z winy Najemcy/osoby upoważnionej do
kierowania samochodem, Wynajmujący podejmie próbę naprawy samochodu, a w przypadku
unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24h zapewni w miarę
możliwości samochód zastępczy. Samochód zastępczy powinien odpowiadać standardowi
samochodu wynajętego. W przypadku gdy zapewnienie samochodu zastępczego nie będzie
możliwe Wynajmujący po uzgodnieniach z Najemcą przedłuży okres najmu pojazdu o okres
naprawy samochodu lub dokona zwrotu środków za niewykorzystany czas najmu pojazdu na
skutek jego awarii.
5. Udostępnienie samochodu zastępczego jest wyłączone w przypadku:
a. Wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty kluczyków od samochodu, tablic(y)
rejestracyjnej;
b. Unieruchomienia samochodu poza terytorium RP;
c. Uszkodzenia samochodu z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem;
d. Szkód parkingowych i aktów wandalizmu, chyba, że uniemożliwiają one korzystanie z
samochodu, a za ich powstanie nie odpowiada Najemca;
e. Przebicia opony.
6. W razie kolizji drogowej, wypadku drogowego, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu
również w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do
niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu dzwoniąc pod nr telefonu 508034007
oraz postępowania według otrzymanych instrukcji.
7. W przypadku kolizji drogowej Najemca jest obowiązany zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić
jego dalsze uszkadzanie.
8. W przypadku uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji drogowej przez osoby trzecie Najemca
zobowiązany jest do wezwania policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy.
Aby zwolnić Najemcę z odpowiedzialności za zdarzenie policja musi potwierdzić winę
sprawcy. Najemca jest zobowiązany do współdziałania z zakładem ubezpieczeń w zakresie
niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności do dostarczenia pisemnego opisu zdarzenia,
kopii dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości.
9. W razie kradzieży samochodu Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić
Wynajmującemu kluczyki i dokumenty pojazdu.
10. Uszkodzenia opon, felg, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenie wyposażenia, szkody wywołane
niedopałkami papierosów etc.) nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane na koszt
Najemcy.
11. Jeżeli wynajęty pojazd zostanie zwrócony z uszkodzeniami powstałymi podczas najmu,
Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą równoważną kosztom potrzebnym do naprawy
uszkodzeń a także kosztami przestoju pojazdu (stawka dobowa pomnożona prze liczbę dni
potrzebnych do naprawy pojazdu).
12. Wysokość kosztów naprawy Wynajmujący ustala w oparciu o wycenę autoryzowanego
serwisu.
13. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę, w tym związaną z przestojem pojazdu,
także wtedy, gdy:
a. Pojazd został uszkodzony umyślnie;
b. Pojazd został uszkodzony przez osobę kierującą w stanie nietrzeźwym, po spożyciu
alkoholu lub pod wpływem narkotyków lub innych środków psychoaktywnych;
c. Pojazd został uszkodzony w wyniku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 30 lub
więcej km/h lub w wyniku innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego;
d. Kierujący ucieknie z miejsca zdarzenia;

e. Kierujący nie będzie posiadał ważnego prawa jazdy;
f. Do kradzieży pojazdu dojdzie na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia pojazdu przed
kradzieżą (np. niezamknięcie samochodu, nie uruchomienie alarmu oraz blokad);
g. Szkoda powstała, gdy kierującym była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do
prowadzenia pojazdu;
h. Zakład ubezpieczeń odmówi likwidacji szkody również z innych powodów niż opisane
powyżej.
14. W przypadku, gdy zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty całości bądź części odszkodowania za
utracony, zniszczony lub uszkodzony pojazd lub za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej w
związku z eksploatacją pojazdu przez Najemcę, Najemca zobowiązany jest do pokrycia całości
lub odpowiedniej części szkody, w tym również do pokrycia udziału własnego w szkodzie.
15. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia
odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę
kierującą samochodem w okresie najmu.
16. Za szkody powstałe na skutek działania innej osoby upoważnionej do kierowania pojazdem
(dodatkowego kierowcy) Najemca odpowiada solidarnie z tą osobą.
17. W przypadku likwidacji szkody w pojeździe wyrządzonej z winy Najemcy lub osoby kierującej
pojazdem Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą dodatkową za obsługę szkody zgodnie z §7
Regulaminu
18. Udział własny w szkodzie spowodowanej przez najemcę wynosi 30000 PLN. W przypadku
szkody całkowitej koszt wynosi 20% wartości samochodu.
§7 Opłaty dodatkowe, kary umowne

Zdarzenie
Opłata administracyjna w związku z brakiem zapłaty
zobowiązań wobec instytucji zagranicznych z tytułu
mandatów
Opłata administracyjna za udzielenie na wniosek
organów ścigania lub organów administracji,
pisemnej informacji o korzystającym z samochodu
Opłata administracyjna za obsługę szkody z winy
najemcy
Opłata za przekroczenie limitu kilometrów
Opłata za wydanie samochodu w Łodzi poza
siedzibą firmy
Opłata za zwrot samochodu w Łodzi poza siedzibą
firmy
Opłata za wydanie samochodu poza Łodzią
Opłata za zwrot samochodu poza Łodzią
Opłata za wydanie i zwrot samochodu w godzinach
20:00 – 8:00
Zdarzenie
Zwrot samochodu bez dowodu rejestracyjnego,
tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na
szybie

Opłata
900
PLN
+
koszt
rzeczywistego mandatu
250 PLN

600 PLN
2 PLN za każdy kilometr
50 PLN
50 PLN
3 PLN za każdy kilometr od
siedziby wypożyczalni
3 PLN za każdy kilometr od
siedziby wypożyczalni
50 PLN

Opłata
1000 PLN – za każdy
element

Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy
(osoby kierującej samochodem)
Złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z
papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu,
zażywania środków psychoaktywnych w
samochodzie
Złamanie zakazu przewożenia zwierząt
Holowanie
innych
pojazdów
wynajętym
samochodem
Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej
do kierowania samochodem
Niedozwolony wyjazd samochodem poza granice
RP
Opóźnienie w zwrocie samochodu powyżej 1
godziny do 12 godzin

50000 PLN

Opóźnienie w zwrocie samochodu pow. 12 godzin

Trzykrotność
dobowej
stawki czynszu za każdą
rozpoczętą dobę
5000 PLN

Uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub
pilota od samochodu
Zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się
usunąć
ramach
standardowych
procedur
czyszczących stosowanych w profesjonalnych
myjniach) plamami wewnątrz samochodu
Zwrot samochodu z trwałymi (tj. niedającymi się
usunąć w ramach standardowych procedur
czyszczących stosowanych w profesjonalnych
myjniach) plamami i uszkodzeniami wewnątrz
samochodu
Zwrot brudnego z zewnątrz samochodu
Zwrot samochodu z niepełnym bakiem (w
przypadku aut spalinowych z oferty)
Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem
paliwa
Demontaż, zamiana części samochodu lub
dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego
Uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę)
Kara umowna za przedterminowe rozwiązanie
umowy najmu z winy Najemcy
Kara umowna za jazdę samochodem po torze,
udział w rajdzie, wyścigach

3000 PLN

600 PLN
2500 PLN
6000 PLN
1500 PLN za każdą
rozpoczętą dobę poza RP
Dobowa stawka czynszu

2000
PLN
czyszczenia

+

koszt

2000 PLN + koszt zakupu i
wymiany
zabrudzonego
elementu

150 PLN
150
PLN
+
koszt
brakującego paliwa
3500 PLN + koszt naprawy
samochodu
2500
PLN
+
koszt
przywrócenia do stanu
pierwotnego
5000 PLN
2000 PLN
50000 PLN

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naliczenia opłaty dodatkowej albo kary
umownej lub pobrania niższej kwoty niż przedstawione powyżej.

Niezależnie od wymierzenia kar umownych Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość rzeczywiście wyrządzonej
szkody jest wyższa niż suma kar umownych.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wynajmujący, tj.: Profit S.C. z siedzibą w
Łodzi (93-162), ul. Broniewskiego 24A, NIP 7282529518, REGON 473251477. Wynajmujący
przetwarza dane osobowe osób składających rezerwację na najem samochodów, w tym
Najemców (łącznie zwanych Klientami) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE RODO, zwanego dalej Rozporządzeniem RODO).
2. Wynajmujący zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów w tym ochronę przed
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych.
3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania Umowy (realizacji Zamówienia),
rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
4. Podstawą do przetwarzania danych pracowników jest art. 6 Rozporządzenia RODO
5. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy (realizacji
Zamówienia), maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze
stosunku prawnego lub wynikającego z innych przepisów prawa.
6. Dane osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu
cofnięcia zgody przez Klienta.
7. Klient może wyrazić zgodę także na przetwarzanie jego danych osobowych do celów
marketingowych. Wynajmujący dokonuje operacji profilowania Klientów, polegających na
przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii jego rezerwacji w celu
przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb.
8. W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw.
Sprzeciw może zostać wniesiony drogą elektroniczną na adres e-mail: ijade@ijade.rent
9. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, numerów identyfikacyjnych, adresu email, a także numeru telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez Wynajmującego w
celu realizacji składanych przez Klienta rezerwacji oraz rozpatrywania ewentualnych
reklamacji.

10. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której
dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez Wynajmującego informacji
handlowych drogą elektroniczną.
11. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru rezerwacji, adresu, adresu e-mail, oraz
numeru telefonu kontaktowego mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym celem
realizacji Umowy.
12. Niezależnie od treści ust. 10 dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym
w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego zakresie z nich
wynikającym oraz partnerom Wynajmującego na podstawie odrębnych umów powierzenia
przetwarzania danych.
13. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania,
usunięcia danych zbieranych w innych celach niż wymagane przez prawo, lub ograniczenia
przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także
prawo do ich przenoszenia.
14. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
15. Niniejszy regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe
w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Wynajmującego.
16. W sprawach nieuregulowanych umową i niniejszym regulaminem mają zastosowanie
przepisu kodeksu cywilnego i innych ustaw.

