Warunki umowy wypożyczenia sprzętu
Wypożyczany sprzęt jest własnością:

POLAUTO Sp. z. o.o. przy al. Piłsudskiego 1F, 05-270 Marki, NIP 125-171-60-44
kontakt@polauto.com.pl , telefon 22 331 67 27

Podstawą zawarcia umowy najmu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLAUTO Sp. z. o.o. przy al. Piłsudskiego 1F, 05-270
Marki, NIP 125-171-60-44, zwana dalej Administratorem.

1.Sprzęt może zostać wypożyczony osobie, która:
•
•

podpisze umowę wypożyczenia sprzętu po uprzednim okazaniu dokumentu z aktualnym
zdjęciem, potwierdzającego jej tożsamość.
wpłaci ustaloną przez POLAUTO kaucję.

Wypożyczający może odmówić wypożyczenia sprzętu, jeśli uzna osobę za niewiarygodną.
2. Najem i zwrot sprzętu odbywa się w POLAUTO.
3. Za sprzęt pobierana jest opłata „z góry” za cały okres wynajmu, według ustalonego cennika wraz z
kaucją
4. Najemca odpowiada za powierzony sprzęt od momentu podpisania umowy do czasu zwrotu sprzętu.
Najemca odpowiada finansowo w pełnej wysokości za wszystkie szkody wynikające z tytułu utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie jego użytkowania, powstałe w wyniku działania
Najemcy, osób trzecich lub warunków atmosferycznych.
5. Najemca jest zobowiązany do zwrotu sprzętu w stanie nie gorszym, niż w momencie wypożyczenia, w
czasie ustalonym umową, W przypadku ewentualnych uszkodzeń, będą rozliczane ze zdeponowanej kaucji,
na podstawie cennika części zamiennych.
6. Podpisanie umowy najmu przez Najemcę jest równoznaczne z zaakceptowaniem stanu technicznego
wypożyczanego sprzętu. Najemca potwierdza, że sprzęt jest kompletny, pozbawiony wad oraz jego stan
techniczny pozwala na bezpieczne użytkowanie.
7. Najemca zobowiązuje się do użytkowania sprzętu z zachowaniem ostrożności, dbałości o powierzone
mienie oraz zgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować POLAUTO o szkodach powstałych wskutek
użytkowania sprzętu.

9. Jeśli powstałe uszkodzenie przewyższa wartość zdeponowanej kaucji, Najemca zobowiązany jest do
zwrotu równowartości kosztu zakupu nowego sprzętu, niezależnie od stanu zużycia wypożyczonego
egzemplarza.
10. Chęć przedłużenia czasu najmu powinna być zgłoszona najpóźniej 48 godzin przed ostatnim dniem
trwania umowy. Przedłużenie czasu najmu wymaga akceptacji POLAUTO i wpłaty na konto POLAUTO
opłaty za kolejny okres wypożyczenia. Kontakt na; polauto.com@gmail.com lub telefon 22 337 67 27)
•
•

po akceptacji przez POLAUTO chęci przedłużenia najmu, zostaje naliczona opłata zgodnie z
obowiązującym cennikiem.
W sytuacji kiedy sprzęt nie został zwrócony w określonym umową czasie lub POLAUTO nie wyraziło
zgody na przedłużenie najmu, zostanie naliczona kara umowna w wysokości trzykrotności ceny za
każdy dzień najmu. Jeśli najemca uchyla się od zwrotu, wypożyczalnia zgłosi sprawę do organów
ścigania z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przywłaszczenia.

11. Istnieje możliwość rezerwacji wybranego sprzętu telefonicznie bądź na stronie POLAUTO, pod
warunkiem wpłacenia bezzwrotnego zadatku w wysokości 50% wartości planowanego okresu wynajmu(bez
kaucji). Zadatek będzie uwzględniony przy rozliczeniu za wynajem. Zadatek będzie zwrócony w pełnej
wysokości, jeśli Najemca zgłosi chęć rezygnacji z rezerwacji nie później niż na 7 dni przed umówionym
terminem.
12. Najemca zobowiązuje się do zapoznania z instrukcją obsługi dołączoną do każdego wypożyczonego
sprzętu.
13. Najemca zobowiązuje się zwrócić sprzęt czysty i suchy, w przeciwnym razie zostanie doliczona opłata
serwisowa zgodnie z cennikiem
14. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat zasad prawidłowego używania
wypożyczonego sprzętu oraz znane mu są przepisy Ustawy o Ruchu Drogowym (dotyczy bagażników,
boksów/kufrów, belek dachowych) i zobowiązuje się do używania go w sposób niezagrażający zdrowiu lub
życiu własnemu i osób trzecich
15. POLAUTO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na osobach trzecich, powstałe w wyniku
użytkowania sprzętu z POLAUTO. Najemca sprzęt zrzeka się wszelkich roszczeń wobec POLAUTO Sp. z o.o.
z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego
sprzętu.

Dostępny sprzęt, warunki i ceny wypożyczenia

BAGAŻNIK ROWEROWY - PLATFORMA
1. Najemca zobowiązuje się używać bagażnika zgodnie z przeznaczeniem. Zabrania się przewożenia rowerów
cięższych niż wskazuje na to nośność danego egzemplarza. Zabrania się przewożenia na bagażnikach ludzi,
zwierząt, bagażu lub innych rzeczy
2. Koszt wypożyczenia platformy:
- 35 zł/dzień – platforma na 2 rowery
- 40 zł/dzień – platforma na 3 rowery
3. Najemca zobowiązuje się zwrócić sprzęt czysty i suchy, w przeciwnym razie zostanie doliczona opłata
serwisowa w wysokości 50 zł.
4. W przypadku zgubienia kluczyka do zabezpieczenia antykradzieżowego, zostanie doliczona opłata w wysokości
100 zł.
5. Wysokość kaucji 800 zł/sztuka
6. Montaż i demontaż – 30 zł/sztuka

BOKS/KUFER DACHOWY
1. Najemca zobowiązuje się używać boxu/kufra zgodnie z przeznaczeniem. Zabrania się przewożenia w
boksach/kufrach ludzi lub zwierząt.
2. Koszt wypożyczenia kufra:
- 30 zł/dzień – kufer Bermude 300
- 40 zł/dzień – kufer Bermude 400
- 50 zł/dzień - kufer Bermude 500
3. Najemca zobowiązuje się zwrócić sprzęt czysty i suchy, w przeciwnym razie zostanie doliczona opłata
serwisowa w wysokości 50 zł.
4. W przypadku zgubienia kluczyka do zabezpieczenia antykradzieżowego, zostanie doliczona opłata w wysokości
100 zł.
5. Wysokość kaucji 800 zł/sztuka
6. Montaż i demontaż 40 zł/sztuka
BAGAŻNIK ROWEROWY ( na belki dachowe )
1. Najemca zobowiązuje się używać bagażnika rowerowego zgodnie z przeznaczeniem. Zabrania się przewożenia
rowerów cięższych niż wskazuje na to nośność danego egzemplarza. Zabrania się przewożenia na
bagażnikach innych rzeczy.
2. Koszt wypożyczenia bagażnika:
- 20 zł/dzień – bagażnik Aguri
- 25 zł/dzień – bagażnik Thule 532
- 35 zł/dzień – bagażnik Thule 598
3. Najemca zobowiązuje się zwrócić sprzęt czysty i suchy, w przeciwnym razie zostanie doliczona opłata
serwisowa w wysokości 50 zł.
4. W przypadku zgubienia kluczyka do zabezpieczenia antykradzieżowego, zostanie doliczona opłata w wysokości
100 zł.
5. Wysokość kaucji 200 zł/sztuka
6. Montaż i demontaż 60 zł/sztuka
BELKI DACHOWE – na relingi
1. Najemca zobowiązuje się używać belek zgodnie z przeznaczeniem. Zabrania się przewożenia ładunku, których
waga przekracza dopuszczalne obciążenie belek dachowych.
2. Koszt wypożyczenia bagażnika:
- 15 zł/dzień – lelki na relingi
3. Najemca zobowiązuje się zwrócić sprzęt czysty i suchy, w przeciwnym razie zostanie doliczona opłata
serwisowa w wysokości 50zł.
4. W przypadku zgubienia kluczyka do zabezpieczenia antykradzieżowego, zostanie doliczona opłata w wysokości
100 zł.
5. Wysokość kaucji 200 zł/sztuka
6. Montaż i demontaż – 60 zł/sztuka

Zapoznałem się z regulaminem i warunkami oraz akceptuję warunki wypożyczenia.

PODPIS NAJEMCY

DATA

………………………………………

…………………………………….

Regulamin i warunki obowiązują od dnia 01.03.2022.

Umowa wypożyczenia
pomiędzy:
POLAUTO Sp. z. o.o. przy al. Piłsudskiego 1F, 05-270 Marki, NIP 125-171-60-44,
a Najmcą;
Imię i nazwisko Najmcy
……………………………………………………………………………………………………………………..
Numer i seria dowodu tożsamości
……………………………………………………
Rodzaj i nazwa sprzętu
……………………………………………………………………………………………………………………….
Okres wypożyczenia sprzętu:
Od ………………………

Do ……………………... Ilość dni ………………

Koszt wypożyczenia ( 1 dzień )
………………………………………….
Całkowity koszt wypożyczenia
………………………………………….
Wpłacona kaucja
………………………………………….
Data odebrania sprzętu
……………………………………………………
Data zwrotu sprzętu
……………………………………………………
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
POLAUTO

NAJMECA

Data i podpis

Data i podpis

…………………………………………………

…………………………………………..

Protokół zwrotu sprzętu

Data zwrotu ………………………………………………………………………….

*Stan sprzętu

USZKODZONY

NIE USZKODZONY

CZYSTY

ZABRUDZONY

Opis uszkodzeń/zabrudzeń
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zwrot kaucji

TAK / NIE

Kwota zwrotu kaucji

…………………………………………………………..

Kwota dopłaty za uszkodzenia

…………………………………………………………..

*Opłata serwisowa (50 zł)

TAK / NIE

*Opłata za zagubiony kluczyk (100 zł)

TAK / NIE

Całkowity dodatkowy koszt opłat dodatkowych …………………………………………………….

POLAUTO

NAJEMCA

Data o podpis

Data o podpis

……………………………………….

…………………………………………….

