Załącznik Nr 1 do Regulamin do umowy najmu kampera

CENNIK, TABELA OPŁAT I KARY UMOWNE

CENNIK,

OPŁATY W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM, KARY UMOWNE

TABELA OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH / ZDARZENIE
Zadatek - opłata rezerwacyjna

30 % wartości umowy

Stawka wynajmu:
1)

sezon wysoki 26 czerwca - 4 września
19 grudnia - 1 stycznia

2)

Zgodnie z danymi na www.aleolekamper.pl

sezon średni 1 czerwca – 25 czerwca
05 września – 30 września

3)

sezon niski 1 październik – 18 grudnia

Opłata serwisowa

Zgodnie z danymi na www.aleolekamper.pl

Kaucja za Pojazd (ewentualnie za wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta).

4000 PLN lub wyższa w zależności od dodatkowego wyposażenia

Utrata dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie.

400 PLN – kara umowna

Spowodowanie kolizji / wypadku drogowego

całkowita utrata kaucji – kara umowna

Kradzież Pojazdu w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia Pojazdu

całkowita utrata kaucji – kara umowna
50 PLN za każdą rozpoczętą godzinę do 6 godzin - kara umowna

Opóźnienie w zwrocie Pojazdu

Trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki - kara
umowna

Braku terminowego zwrotu i nie poinformowanie Wynajmującego o opóźnieniu w zwrocie Pojazdu przekraczającego
6 godzin

całkowita utrata kaucji – kara umowna

Utrata kluczyka z pilotem centralnego zamka lub złamania kluczyka

1000 PLN – kara umowna

Dostarczenie kluczyków zapasowych

1000 PLN – kara umowna + 4 PLN za km dojazdu liczone w obie strony

Utrata lub zniszczenie identyfikatora (transponder) alarmu.

500 PLN – kara umowna.

Zniszczenie opony (zdarzenie wyłączone spod odpowiedzialności ubezpieczeniowej).

koszt 2 szt. opon z wymianą + 100 PLN – kara umowna

Utrata/uszkodzenie kołpaka koła.

wartość kołpaka + 50 PLN – kara umowna

Jazda autem w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających.

1000 PLN – kara umowna

Utrata lub zniszczenie dokumentów technicznych (Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi, itp.)

500 PLN – kara umowna.
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Uzupełnienie brakującego paliwa.

Koszt paliwa + 150 PLN kary umownej.

Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego.

1000 PLN kara umowna + koszty przywrócenia stanu pierwotnego.

Utrata części wyposażenia samochodu niewymienionych w cenniku i protokole zdawczym.

Opłata w/g cennika producenta + 50%.

Zatankowanie pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa i konsekwencje tego.

Najemca ponosi obowiązek naprawienia szkody w całości.

Zawiniona przez Najemcę lub osobę, której powierzył pojazd do kierowania, utrata gwarancji na samochód.

Rzeczywista szkoda poniesiona przez wynajmującego – kara umowna.

Palenie tytoniu w samochodzie.

1000 PLN – kara umowna.

Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu.

1000 PLN – kara umowna.

Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem.

5000 PLN – kara umowna.

Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem.

1000 PLN – kara umowna.

Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice Polski i/lub przejazd przez niezatwierdzone państwa (w

Plus 100 PLN za każdą dobę pobytu poza zatwierdzonymi państwami – kara

przypadku, gdy Najemca nie uzyskał zgody na piśmie od Wynajmującego na takie działanie).

umowna

Koszt napraw blach.-lak. i mechanicznych (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia.

Koszt usługi i części + 35%.

Spowodowanie w trakcie trwania najmu szkody, która nie jest rozliczana w ciężar polisy OC sprawcy.

5000 PLN – kara umowna.

Zwrot brudnego samochodu wewnątrz wymagający sprzątania.

350 PLN – kara umowna.

Zwrot brudnego samochodu wewnątrz wymagający prania tapicerki lub czyszczenia elementów wykończeniowych
oraz deski rozdzielczej.
Zwrot brudnego samochodu z zewnątrz.

600 PLN – kara umowna.
100 PLN – kara umowna.

Przekroczenie limitu przejechanych kilometrów 500 km/dobę. Limit całkowity jest iloczynem limitu dobowego razy
ilość dni.

1 PLN za każdy kilometr ponad limit całkowity – kara umowna.

Prowadzenie obsługi poza siedzibą firmy, podstawienie lub odbiór samochodu.

3 PLN/ km - liczone w obie strony (nie mniej niż 300 PLN).

Odbiór auta z miejsca postoju w przypadku, gdy klient nie chce oddać auta lub nie ma z nim kontaktu.

3000 PLN + 4 PLN/ km - liczone w obie strony.

Zwrot samochodu poza godzinami od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku oraz od 8:00 do 12:00 w soboty
(oprócz niedziel i dni świątecznych)
Naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego w miejscu korzystania z pojazdu
(każdorazowo).
Podane ceny są cenami brutto i zawierają obowiązującą stawkę podatku VAT.
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250 PLN – kara umowna.

100 PLN – kara umowna.

Z komentarzem [MS1]: patrz pkt 35 regulamin, należy
wpisać te same godziny

