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MUL-MAR P.H.U. oddaje do użytkowania osobie (firmie) pojazd na okres opisany na
odwrocie
i
na
warunkach
przedstawionych
poniżej.
Użytkownik swoim podpisem oświadcza, ze przyjmuje poniższe Ogólne Warunki Wynajmu
i przyjmuje osobistą odpowiedzialność za samochód oraz odpowiedzialność za wszelkie
osoby, którym powierzy samochód.

Integralną częścią warunków wypożyczenia pojazdu jest załącznik nr 1
(zwany dalej Obowiązki Najemcy, Zasady użytkowania pojazdem) oraz
załącznik nr 2 (zwany dalej Cennikiem)
Kierowcą mogą być tylko osoby, które są wskazana na Umowie Wypożyczenia.
1. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym
wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym
uzgodnionym, najpóźniej w dniu zakończenia umowy.
2. Każde przedłużenie musi być uzgodnione i zatwierdzone przez przedstawiciela MULMAR P.H.U. nie później niż 12 godz. przed zakończeniem umowy.
3. Za doprowadzenie lub odbiór pojazdu od Użytkownika na terenie miasta Wleń +
10km, lub Żyrardowa + 10km firma nie pobiera opłaty, jeżeli okres wypożyczenia
przekracza 21 dni.
4. W innych miejscach, opłaty ustala się zgodnie z cennikiem.
5. Bezprawne przedłużenie umowy, upoważnia MUL-MAR P.H.U. do pobrania dodatkowej
opłaty w wysokości 20,00zł za każdą godzinę użytkowania pojazdu niezgodnie z
umową oraz powiadomienia Policji o zaginięciu samochodu.
6. Pojazd w chwili wydania musi być sprawny technicznie, czysty i zatankowany.
Ewentualne uwagi o stanie pojazdu należy wpisać do rubryki "Uwagi". W chwili zwrotu
w pojeździe powinna być taka sama ilość paliwa jak przy wyjeździe. Jeśli ilość paliwa
jest mniejsza, Użytkownik wniesie dodatkową opłatę za brakujące paliwo + 35%
wartości zatankowanego paliwa i ta wartość zostanie doliczona do faktury końcowej.
W przypadku zwrotu samochodu brudnego, zostanie doliczony koszt umycia według
cennika.
7. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad typowego użytkowania pojazdu a w
szczególności:
o przewozić dozwoloną liczbę pasażerów i ładunków NIE PRZEKRACZAJĄC TONAŻU
o

nie kierować pojazdem znajdując się pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających

o

nie holować innych pojazdów

o

pojazdem mogą kierować tylko osoby wymienione
Użytkownikiem jest firma, osoba upoważniona

o

kierowca musi mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy od co najmniej 1
roku.

w

umowie

lub

jeśli

8. SAMOCHÓD JEST UBEZPIECZONY NA WARUNKACH FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ W
ZAKRESIE, OC, AC, KR I NW. UŻYTKOWNIKA OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKIE WARUNKI
OKREŚLONE PRZEZ FIRMĘ UBEZPIECZENIOWĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE
UTRATY POJAZDU WRAZ Z DOKUMENTAMI.
9. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną materialną odpowiedzialność w przypadku
uszkodzenia pojazdu z własnej winy. Odpowiedzialność ta obejmuje szkody nieobjęte
ubezpieczeniem AC. Za szkody powstałe z własnej winy użytkownik będzie obciążony
kwota udziału własnego wysokości 4000PLN, a w szkodach o wartości mniejszej niż
2000 PLN, użytkownik obciążony zostanie pełnymi kosztami naprawy.

10. Gdy zaistnieje wypadek drogowy lub inne zdarzenie losowe, należy:







Niezwłocznie powiadomić przedstawiciela MUL-MAR P.H.U. o zaistniałej sytuacji.
Wezwać policję i odpowiednie służby
Zapisać dane o wszystkich uczestnikach zdarzenia, numery polis ubezpieczeniowych
firm, terminach ich ważności, które je wydały oraz zanotować numer i adres Policji dla
miejsca zdarzenia.
Zabezpieczyć pojazd przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją.
Upewnić się, czy zgromadzone dokumenty są wystarczające do likwidacji szkody
przez firmę ubezpieczeniową.

11. Użytkownik odpowiada materialnie za straty powstałe w wyniku zawinionego braku
zabezpieczenia samochodu lub dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody.
12. Kaucja - depozyt (w formie zastawu bankowego lub gotówkowego) w okresie
wynajmu wynosi od 1000, 00zł do 2500, 00zł. W zależności od pojazdu i doposażenia.
13. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zawinionej utraty pojazdu lub braku
dokumentów umożliwiających likwidację szkody przez firmę ubezpieczeniową. Kaucji
nie zatrzymuje się, jeśli sprawcą uszkodzenia pojazdu jest osoba trzecia i likwidacja
szkody odbywa się z jego polisy ubezpieczeniowej.
14. Jeżeli kierowca spowodował wypadek znajdując się pod wpływem alkoholu lub innego
środka odurzającego, MUL-MAR P.H.U. zastrzega sobie prawo do dodatkowego
odszkodowania za poniesione szkody i straty.
15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego.
16. MUL-MAR P.H.U. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione
w samochodzie.
17. Opłata za wynajem pojazdu następuje z góry po wystawieniu faktury za umówiony
okres wynajmu. Kaucja-depozyt do zwrotu po oględzinach pojazdu przez pracownika
MUL-MAR P.H.U. przy braku zastrzeżeń.
18. Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Użytkownika,
przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym
standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za
niewykorzystany okres.
19. W przypadku konieczności dokonania naprawy w okresie użytkowania pojazdu,
Użytkownik upoważniony jest do podpisania i odebrania faktury VAT w imieniu MULMAR P.H.U. Jeśli nie ustalono inaczej, naprawa powinna być dokonana w najbliższym
autoryzowanym serwisie danej marki samochodu. Rozliczenie kosztów naprawy
nastąpi przy zwrocie pojazdu.
20. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową mogą być rozpatrywane w oparciu
o przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sądy
właściwe.
21. MUL-MAR P.H.U. informuje, że obowiązkiem osoby biorącej w najem pojazd jest
zapewnienie udziału Policji w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej.
Zaniechanie powyższego narusza warunki polisy ubezpieczeniowej i może skutkować
odpowiedzialnością materialną biorącego pojazd w najem.
22. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyjazdy poza granice kraju mogą się
odbywać po uzyskaniu PISEMNEJ zgody wypożyczalni MUL-MAR P.H.U., na pisemny
wniosek użytkownika.

