ZAŁĄCZNIK NR 1
Obowiązki Najemcy, Zasady użytkowania przyczepy/lawety
1. W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca
pojazdem z przyczepą/lawetą ma obowiązek:
A. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i
honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu
przyczepy/lawety, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),
B. Zabezpieczenia przyczepy/lawety przed kradzieżą.
C. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej przyczepy/lawety, sprawdzanie ciśnienia w
ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych),
D. Utrzymywania przyczepy/lawety w należytej czystości.

2. W szczególności zabrania się:
A. Przekraczania dopuszczalnej ładowności,
B. dokonywania w wynajętej przyczepie/lawecie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jej właściwościami
i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.
W przypadku naruszenia postanowień pkt. A) albo B) niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do
zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.
W przypadku wprowadzenia w wynajętej przyczepie/lawecie zmian, o których mowa w pkt. B) niniejszego
punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego
oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.
Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy
Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi
okolicznościami,
Zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
Opłaty;
C. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie przyczepy/lawety do 1 godziny ponad
wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu. W innym przypadku,
czyli rozpoczęta druga godzina z powoduje naliczenie za całą następną dobę.
D. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
E. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w
ramach umowy najmu.

3. Zwrot lub wymiana przyczepy/lawety
A. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić przyczepę/lawetę do
ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie.
B. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu
przyczepy/lawety musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie
okresu najmu, a o 48 godziny, wymaga uzgodnienia drogą mailową, faksem lub uzyskania zgody za pomocą
sms-a od firmy z nr 0 602749718, który musi być wyświetlony. W przypadku dłuższego terminu wymagane jest
podpisanie aneksu do umowy i uiszczenie opłaty o wartości przewidywanego okresu najmu pojazdu.
C. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu przyczepy/lawety i nie zwrócenie jej w ciągu 12 godzin od
momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest, jako przywłaszczenie przyczepy/lawety i zostaje
zgłoszone Policji.
D. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu przed terminem nie mniejszym niż 48h powinno nastąpić z
zachowaniem formy pisemnej listem poleconym albo faksem.
E. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany
do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanej przyczepy/lawety oraz do jej zwrotu do miejsca
uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin.Jeżeli
przyczepa/laweta zostanie zwrócona w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu,
Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu przyczepy/lawety do w/w ustalonego między
stronami miejsca.
Najmu

F. W wypadku zwłoki w zwrocie przyczepy/lawety Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w
wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu. W przypadku braku
terminowego zwrotu przyczepy/lawety, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru przyczepy/lawety, polisy,
dokumentów od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru
przyczepy/lawety.
G. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia przyczepy/lawety z całym wyposażeniem. Za ewentualne braki,
uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg cennika
H. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanej przez Najemcę przyczepy/lawety albo po
otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący
zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
- braków w wyposażeniu przyczepy/lawety lub jej części opisanych w Protokole przekazania przyczepy/lawety
oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie,
- szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją przyczepy/lawety lub zaniedbaniem Najemcy, a
niewynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone świateł obrysu, nadkoli, itp.)
- szkód rzeczywistych, niezgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska - mimo
dołożenia należytej staranności - odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny
skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,
- likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia przyczepy/lawety do stanu odpowiadającemu
normalnemu zużyciu,
- odszkodowaniem za utratę wartości przyczepy/lawety na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku
była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem z przyczepą/lawetą, albo za
utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian
sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem przyczepy/lawety.
I. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek
niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia przyczepy/lawety oraz utraty dokumentów.
J. W przypadku zagubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub/ i polisy albo rzeczy wskazanych w
Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami w nim przewidzianymi.

4. Serwis, przeglądy i naprawy;
Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu przyczepę/lawetę w celu
wykonania przeglądu okresowego przez Wynajmującego.

5. Uszkodzenie, wypadek, kradzież przyczepy/lawety - procedura postępowania
A. W razie wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania
pisemnego poświadczenia wynikłych strat, a także do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu niezwłocznie, nie
później niż do 2 godziny od momentu zdarzenia.
B. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia przyczepy/lawety Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego
zgłoszenia tego faktu w najbliższej placówce Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat oraz
do niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym i postępowania według otrzymanych instrukcji.

6. Obowiązki Wynajmującego
A. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody
poniesione przez Najemcę na skutek awarii przyczepy/lawety, uszkodzenia, wypadku, chyba, że szkoda została
wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.

7. Ubezpieczenie przyczepy/lawety
Przyczepa/laweta posiada ubezpieczenie w zakres ubezpieczenia TYLKO OC i nie obejmuje;
A. Umyślnego uszkodzenia przyczepy/lawety,
B. Uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków
psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,
c. uszkodzenia przyczepy w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości albo też w razie dopuszczenia się
innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny
ubezpieczonego - franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za
szkodę),
d. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia
przyczepy/lawety,

f. kradzieży przyczepy/lawety, CAŁKOWITY KOSZT PONOSI NAJEMCA

CENNIK
WYSOKOŚĆ OPŁATY W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM I KARY
UMOWNE
A. Brak dowodu rejestracyjnego, lub polisy ubezpieczeniowej, lub tablicy rejestracyjnej lub
naklejki na tablicy rejestracyjnej 300, 00zł – cena umowna
B. Brak dokumentów technicznych 300, 00zł - cena umowna
C. Demontaż części wyposażenia przyczepy/lawety lub dokonanie innych przeróbek czy
zmian bez pisemnej zgody Wynajmującego 1000, 00zł +koszty związane z doprowadzeniem
przyczepy/lawety do stanu pierwotnego - cena umowna
D. Brak części wyposażenia przyczepy/lawety niewymienionych w cenniku opłata w/g
cennika producenta + marża 35%
E. Utrata gwarancji na przyczepę/lawetę z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) opłata
za przywrócenie gwarancji w/g stawki producenta + marża 35%. W przypadku braku
możliwości przywrócenia gwarancji fabrycznej opłata w wysokości 4000, 00zł -kara umowna
F. Holowanie innych pojazdów poprzez wynajętą przyczepę/lawetę 2000, 00zł - kara umowna
G. Udostępnienie przyczepy/lawety osobie nieuprawnionej do kierowania zestawem 350, 00zł
- kara umowna
H. Niedozwolone przemieszczenie przyczepy/lawety poza granice RP 350, 00zł za każdą
dobę pobytu przyczepy/lawety za granicą - kara umowna
I. Zwłoka w zwrocie przyczepy/lawety 100, 00zł za każdą dobę zwłoki - kara umowna
J. Każdy dzień postoju, spowodowany uzupełnieniem w/w rzeczy 100, 00zł-cena umowna
Ceny podane są w PLN, do kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%

