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REGULAMIN NAJMU KAMPERÓW 
 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Rezerwacja Pojazdu i zawarcie Umowy  

1. Niniejszy REGULAMIN NAJMU KAMPREÓW (zwany dalej „Regulaminem”) określa szczegółowe 

warunki umów najmu zawieranych pomiędzy: 
a) Wynajmującym: ZGCHK Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku- Białej przy ul. Piekarskiej nr 50, 43- 300 

Bielsko - Biała, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000872302, NIP: 9372663776, REGON: 243004544 oraz 

b) Najemcą: osoba fizyczna lub prawna. 
2. Regulamin stanowi załącznik i integralną część umowy najmu kampera (dalej: „Umowa”). 

Postanowienia Regulaminu są wiążące dla stron z chwilą dokonania wstępnej rezerwacji. Cennik jest 
częścią Regulaminu i Umowy. Protokół zdawczo – odbiorczy (projekt) stanowi Załącznik nr 1 do 

Umowy.  

3. Dokonanie wstępnej rezerwacji możliwe jest: 
a) drogą telefoniczną pod nr tel. +48 535 253 653, - w takim przypadku wymagane jest podanie 

przez Najemcę następujących danych: 
i. imię, nazwisko / nazwa firmy, 

ii. adres zamieszkania / siedziba firmy, 

iii. seria i numer ważnego dokumentu tożsamości, 
iv. adres e-mail, 

v. planowany termin rozpoczęcia i zakończenia najmu, 
vi. miejsce oraz godzina odbioru Pojazdu,  

vii. planowany kierunek przejazdu, w tym zgłoszenie zamiaru wyjazdu za granicę z podaniem 
kraju docelowego oraz krajów tranzytowych, 

viii. wskazanie imion, nazwisk, osób kierujących Pojazdem w okresie Najmu; 

b) osobiście w biurze Wynajmującego w Bielsku-Białej przy ulicy Piekarskiej 50 w godzinach 8:00 – 
16:00 od poniedziałku do piątku - w takim przypadku wymagane jest podanie przez Najemcę 

danych, o których mowa w lit. a) powyżej oraz okazanie Wynajmującemu ważnego dokumentu 
tożsamości  oraz prawa jazdy osoby dokonującej wstępnej rezerwacji; 

c) drogą elektroniczną (poprzez e-mail) na adres kamper@aleolekamper.pl, w takim przypadku 

wymagane jest podanie przez Najemcę danych, o których mowa w lit. a) powyżej oraz przekazanie 
Wynajmującemu ważnego dokumentu tożsamości osoby dokonującej rezerwacji oraz osób 

kierujących Pojazdem, a także prawa jazdy osób kierujących Pojazdem; 
d) za pośrednictwem strony internetowej  www.aleolekamper.pl, w takim przypadku 

wymagane jest podanie wszystkich danych wynikających z formularza rezerwacji.   
4. Rezerwacja wstępna zakładana jest na 1 dzień roboczy.  

Na etapie rezerwacji wstępnej Wynajmującemu przysługuje prawo występowania do Najemcy z 

pytaniami uzupełniającymi oraz wnioskowania o przekazanie wymaganych dokumentów.  
W przypadku podania wymaganych danych do dokonania rezerwacji wstępnej dokonanej: 

a) drogą telefoniczną, osobistą lub elektroniczną (poprzez e-mail) – Wynajmujący przesyła na adres 
e-mail Najemcy potwierdzenie rezerwacji, w którym określony jest termin wynajmu i jego koszt, a 

także przesyła Najemcy treść umowy najmu oraz niniejszy Regulamin wraz załącznikami; 

b) za pośrednictwem strony internetowej www.aleolekamper.pl, dokument umowy generowany jest 
automatycznie lub na życzenie Najemcy może być wysłany na adres e-mail Najemcy. 

5. W celu potwierdzenia rezerwacji wymagane jest dokonanie wpłaty zadatku w terminie i 
w wysokości określonej w Umowie. Dokonanie terminowej płatności zadatku jest 

równoznaczne z zawarciem Umowy.  

tel:+48%20535%20253%20653
http://www.aleolekamper.pl/
http://www.aleolekamper.pl/
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6. Brak wpłaty zadatku w terminie i wysokości wskazanej w Umowie oznacza automatyczne anulowanie 

rezerwacji wstępnej. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty przekazania Pojazdu osobie wskazanej 

w Protokole zdawczo-odbiorczym, chyba że strony postanowią inaczej. 
7. W dniu wydania Pojazdu strony podpisują obowiązującą już Umowę w wersji papierowej oraz Protokół 

zdawczo – odbiorczy, który powinien być wypełniony i podpisany przez obie strony Umowy przy 
wydaniu Pojazdu i w momencie jego zwrotu. Odmowa podpisania Protokołu przez Najemcę upoważnia 

Wynajmującego do jednostronnego podpisania Protokołu i poświadczenia wszystkich treści zawartych 
w nim zawartych.  

8. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową. 

9. Przez cały okres wynajmu pojazd pozostaje własnością Wynajmującego. Najemca przyjmuje do 
wiadomości, że Pojazd może być wyposażony w urządzenia monitorujące GPS. 

10. W przypadku niespełnienia przez osoby wskazane jako kierujące Pojazdem wymagań stawianych 
Najemcy jako kierowcy określonych w §2 pkt 11-13, nieuregulowania jakichkolwiek należności 

wynikających z Umowy lub nieodebrania Pojazdu w umówionym terminie, Umowa wygasa a wpłacony 

zadatek nie podlega zwrotowi.  
 

§2 
OBOWIĄZKI NAJEMCY, WYDANIE  I  ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDU 

11. Najemcą Kampera i osobą uprawnioną do kierowania nim może zostać osoba, która: 
a) ukończyła 25 lat,  

b) posiada ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub ważny paszport) oraz  
c) posiada od co najmniej 3 lat ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. 

12. Najemca zapewnia, że nie toczy się przeciw niemu osobom kierującym wskazanym w Umowie 

jakiekolwiek postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnienia do 
kierowania pojazdami mechanicznymi. 

13. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie 
stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę upoważnioną przez niego do prowadzenia 

Pojazdu wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do 

wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym – wówczas Najemcy nie przysługuje 
roszczenie o zwrot środków pieniężnych za niewykorzystane dni okresu Najmu 

14. Kamper może być kierowany przez osobę wymienioną w Umowie, spełniającą wymogi określone w 
odpowiednio punktach 11 - 13 Regulaminu, lub przez inną osobę upoważnioną przez Najemcę do 

prowadzenia Pojazdu, spełniającą wymogi określone odpowiednio w punktach 11-13 Regulaminu. 
15. Najemca nie może odpłatnie podnająć lub w inny sposób przekazać odpłatnie władania nad 

przedmiotem najmu. 

16. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu i Umowy dotyczące obowiązków Najemcy oraz 
zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii Pojazdu były przestrzegane także przez osoby 

upoważnione przez Najemcę do kierowania Pojazdem, oraz że Najemca zapozna każdorazowo osobę 
kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją Pojazdu. Wszelkie obowiązki nałożone 

na Najemcę w zakresie dbałości o przedmiot najmu spoczywają również na osobach trzecich 

(pasażerach) korzystających z Pojazdu za zgodą lub wiedzą Najemcy. 
17. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które upoważnił do 

prowadzenia pojazdu jak za własne.  
18. Z chwilą wydania Najemcy Kampera sporządzony zostanie protokół zdawczo - odbiorczy, który określi 

stan techniczny pojazdu (czystość, uszkodzenia, przebieg, stan paliwa, itd.) przed jego przekazaniem 

Najemcy. W przypadku, jeśli Wynajmujący po zawarciu Umowy poweźmie wiadomość o możliwym 
przesunięciu terminu przekazania pojazdu z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie 

Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania Pojazdu, w takim przypadku Najemcy 
przysługiwało będzie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wynajmującego. 

Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 
30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827) w związku z treścią art. 38 

pkt 12 w/w ustawy. 

19. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy pojazdu w stanie przydatnym do 
umówionego użytku. 

20. Do obowiązków Najemcy, osób kierujących oraz osób korzystających z pojazdu należą w 
szczególności: 
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d) posiadanie przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego 

(ważne i honorowane na terytorium RP oraz poza nim prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa 

OC, potwierdzenie wynajęcia Pojazdu), 
e) zabezpieczanie pojazdu oraz jego wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie 

Pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza 
pojazdem dokumentów oraz kluczyków, niepozostawianie w pojeździe w widocznych miejscach 

toreb, laptopów, telefonów lub innych wartościowych przedmiotów), 
f) przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa o ruchu 

drogowym, 

g) zapoznanie się z umową i warunkami ubezpieczenia AC/OC i NW, 
h) utrzymywanie Pojazdu w stanie przydatnym do umówionego użytku przez czas trwania najmu, 

a w szczególności wykonywanie własnym kosztem i staraniem bieżącej obsługi codziennej 
Pojazdu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, 

płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł 

sygnalizacyjnych, mijania i drogowych), oraz wymiany żarówek i naprawy ogumienia, 
i) stosowanie w Pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie 

rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu lub wg informacji umieszczonej przy 
wlewie paliwa do zbiornika, 

j) utrzymywanie Pojazdu w należytej czystości, 
k) korzystania z Kampera wyłącznie w celach rekreacyjno- turystycznych. 

21. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne pod warunkiem uprzedniego 

wyrażenia przez Wynajmującego w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek Najemcy. Po 
spełnieniu warunku wyjazd poza granicę Polski możliwy jest do wszystkich krajów członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do Szwajcarii. Fakt wyjazdu należy zgłosić w momencie 
składania zamówienia i precyzowania warunków umowy wynajmu. W przypadku naruszenia przez 

Najemcę zasad określonych w tym punkcie Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary 

umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw bądź holowania 
Pojazdu poza granicami RP Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty. 

22. Najemcy zabrania się: 
a) przemieszczania wynajętego pojazdu na terytorium Białorusi, Rosji, Ukrainy lub Mołdawii, chyba 

że Strony w umowie postanowią inaczej, 
b) holowania innych pojazdów wynajmowanym Pojazdem, jeżeli pojazd nie jest wyposażony w hak 

holowniczy, 

c) przekraczania dopuszczalnej ładowności, 
d) używania pojazdu w charakterze samochodu dostawczego, 

e) przewożenia większej ilości pasażerów, aniżeli dopuszczona w dowodzie rejestracyjnym 
pojazdu, 

f) powtarzającego się i długotrwałego przekraczania obrotów silnika powyżej 4500 / min., 

g) palenia tytoniu w Pojeździe, 
h) przewożenie ładunków łatwopalnych, trujących, niebezpiecznych oraz wszelkich przedmiotów i 

substancji zakazanych,  
i) korzystania z pojazdu przez osoby, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm, 

j) przewożenia wewnątrz Pojazdu jakichkolwiek zwierząt, 

k) dokonywania w wynajętym Pojeździe przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego, 
l) brania udziału w wyścigach, rajdach lub innych zawodach sportowych, ani w treningach do nich, 

m) używania pojazdu podczas kursów nauki jazdy lub jej doskonalenia, 
n) używania pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, 

o) korzystania z myjni automatycznych szczotkowych, 
p) naruszania powszechnie obowiązujących przepisów  ruchu drogowego w miejscu korzystania z 

przedmiotu najmu, 

q) niszczenia wyposażenia Pojazdu. 
23. W przypadku naruszenia postanowień punktu 22 Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary 

umownej w wysokości określonej w Cenniku. 
24. W przypadku, gdy Wynajmujący udostępnia Najemcy wraz z pojazdem akcesoria lub dodatkowe 

wyposażenie pojazdu (fotelik dziecięcy,  przenośną nawigację GPS, rowery, grill gazowy itp.), 

Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z 
przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego. Wynajmujący 

pouczy lub przekaże instrukcję obsługi akcesoriów lub dodatkowego wyposażenia Pojazdu najpóźniej 
w momencie wydania Pojazdu Najemcy. 
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§3 

OPŁATY 

25. W celu dokonania rezerwacji równoznacznej z zawarciem Umowy, Najemca wpłaca zadatek w 
wysokości określonej w Umowie, chyba że Strony postanowią inaczej. 

26. Wynajmujący wpłaca Kaucję przed odbiorem Pojazdu w wysokości 4000 PLN. Kwota kaucji wskazana 
w Umowie oraz w Cenniku może się zwiększyć wyłącznie w przypadku doposażenia na wyraźne 

życzenie Najemcy Pojazdu dodatkowymi akcesoriami. 
27. Kaucja stanowi finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy i 

może być zatrzymana w części lub całości. 

28. Kaucja może zostać zatrzymana w całości lub w proporcjonalnej części w przypadku: 
a) opóźnienia w zwrocie pojazdu, 

b) zwrotu pojazdu w stanie wykraczającym poza normalne zużycie, będącym następstwem 
nieprawidłowego używania, lub w stanie niekompletnym, 

c) zwrotu pojazdu ze stanem paliwa mniejszym, aniżeli z chwili wydania pojazdu Najemcy, 

d) poniesienia przez Wynajmującego kosztów wszelkich opłat, w tym opłat za autostrady, 
zagraniczne winiety, mandaty karne, opłaty dodatkowe za parkowanie i inne, 

e) umyślnego uszkodzenia pojazdu, 
f) uszkodzenia wskutek prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po 

użyciu narkotyków lub środków odurzających oraz/lub bez ważnego prawa jazdy, 
g) uszkodzenia pojazdu z powodu rażącego niedostosowania prędkości do panujących warunków 

drogowych lub w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu 

drogowego, 
h) przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku, 

i) szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona do prowadzenia Pojazdu, 
j) kradzieży Pojazdu, w przypadku gdy Najemca z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć 

kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu, 

k) kradzieży Pojazdu, w którym z winy Najemcy nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane 
w nim urządzenia antykradzieżowe. 

29. Kaucja zostanie zwrócona  w terminie 7 dni od dnia zwrotu pojazdu Wynajmującemu. W przypadku 
zatrzymania kaucji w całości lub części zostanie ona zwrócona w niezatrzymanej części najpóźniej w 

terminie 14 dni od daty zwrotu pojazdu. 
30. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu cenę 

wynajmu wskazaną w Umowie. Cena wynajmu obejmuje należny podatek VAT. 

31. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem pojazdu Najemca zobowiązany jest 
regulować bezgotówkowo dokonując wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany na 

Umowie. Płatność warunkowo może być również realizowana w formie gotówkowej oraz kartą 
płatniczą lub kredytową. 

32. Czynsz za najem naliczany jest z góry za pełną dobę. Opóźnienie w zwrocie Pojazdu przekraczające 

6 godzin ponad wynikający z umowy czas powoduje naliczenie odpłatności za kolejną dobę najmu 
oraz upoważnia do naliczenia kary umownej określonej w Cenniku. 

33. Najemca jest nadto obowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kar umownych, w przypadkach 
oraz wysokości określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu: Cennik oraz kary umowne. Zapłata 

kar umownych nie wyłącza w prawa Wynajmującego do uzupełniającego dochodzenia od Najemcy 

naprawienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§4 

ZWROT POJAZDU 

34. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania Umowy najmu, zwrócić pojazd do 

ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie. W przypadku 
zwrotu pojazdu poza umówionym miejscem lub miejscem w którym nastąpiło wydanie pojazdu 

Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Cennikiem. 

35. Zwrot pojazdu 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)  możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody Wynajmującego.  

36. W dniu zwrotu/odbioru pojazdu sporządzony zostanie Protokół odbiorczy, który określi stan 
techniczny (czystość, uszkodzenia, przebieg, stan paliwa, itd.) pojazdu po jego wynajęciu. 

37. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Stron nie jest możliwe sporządzenie protokołu odbiorczego w 

momencie zwrotu pojazdu, Strony ustalą inny możliwie najbliższy termin sporządzenia protokołu, a 
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jeżeli ustalenie takiego terminu nie będzie możliwe, wówczas Wynajmujący sporządzi protokół w 

pierwszym możliwym terminie. Sporządzony w ten sposób protokół Wynajmujący zobowiązany jest 

udostępnić Najemcy, który w terminie 14 dni od daty jego otrzymania może wnieść do niego 
zastrzeżenia. 

38. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu 
pojazdu musi być zgłoszony, co najmniej na 24 godziny przed upływem okresu najmu. Przedłużenie 

okresu najmu wymaga uzgodnienia drogą pisemną, mailową lub za pomocą wiadomości SMS. 
39. Oświadczenie o wcześniejszym rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy 

pisemnej lub za pomocą email. 

40. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest 
zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu lub do jego 

zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym 
niż 12 godzin. Jeżeli pojazd zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili 

rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu do w/w 

ustalonego między stronami miejsca. 
41. W wypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej 

w wysokości określonej w Cenniku. Zapłata kary umownej za opóźnienie w zwrocie pojazdu nie 
wyłącza uprawnienia Wynajmującego do dochodzenia od Najemcy naprawienia szkody 

przewyższającej zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych. W przypadku braku terminowego 
zwrotu pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru Pojazdu, kluczyków, polisy, dokumentów 

pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru 

Pojazdu. Niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku, 
Najemca obowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z 

Pojazdu.  
42. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia Pojazdu z taką samą ilością paliwa oraz w takim samym 

stanie czystości wewnątrz i na zewnątrz, z jakimi otrzymał Pojazd przy odbiorze. Za ewentualne braki 

paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę wg stawki obowiązującej w dniu 
zwrotu Pojazdu uzupełnioną o opłatę serwisową, o której mowa w Cenniku. Rozliczenie braków 

paliwa może nastąpić poprzez proporcjonalne zatrzymanie kaucji, o której mowa jest w § 3 pkt 26 
Regulaminu. 

43. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę Pojazdu albo po 
otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami: 

a) braków w wyposażeniu Pojazdu lub jego części opisanych w Protokole przekazania Pojazdu, 
b) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją Pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, 

c) kosztami przywrócenia Pojazdu do stanu odpowiadającego normalnemu zużyciu, w tym kosztów 
myjni, sprzątania wnętrza i prania tapicerki, o których mowa Cenniku, 

44. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez Najemcę jednego z wymienionych elementów: 

dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków i identyfikatora alarmu Pojazdu, dokumentów 
technicznych, Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w Cenniku. 

§5 

SERWIS, PRZEGLĄDY I NAPRAWY 

45. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu Pojazdu w celu 

wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z Rejestrem Obsługi 
Pojazdu lub podanych na Protokole Przekazania Samochodu (tolerancja +/- 500 km), w miejscu i 

czasie uzgodnionym z Wynajmującym. 
46. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów, ani innych 

czynności naprawczych wynajmowanego Pojazdu na koszt Wynajmującego, bez uprzedniej 
pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Wynajmującego. 

§6 

USZKODZENIE, WYPADEK, KRADZIEŻ SAMOCHODU – PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

47. W razie uszkodzenia Pojazdu, wypadku drogowego, kradzieży, uszkodzenia Pojazdu w wyniku 

włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do Pojazdu, Najemca zobowiązany jest 
do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, poprzez skontaktowanie się z Infolinią 

(Kontakt: tel. nr +48 535 253 653) oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym 

tel:+48%20535%20253%20653
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przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a 

także do natychmiastowego wezwania Policji. 

48. Strony przyjmują do wiadomości, że należyte wykonanie przez Najemcę obowiązków wskazanych w 
punkcie 47 Regulaminu może pozwolić Wynajmującemu na zlokalizowanie Pojazdu oraz zdalne 

zablokowanie rozrusznika Pojazdu, wobec czego nie można wyłączyć prawa Wynajmującego do 
dochodzenia od Najemcy naprawienia szkody, którą Wynajmujący poniósł wskutek zaniechania 

Najemcy. 
49. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do 

pogłębienia uszkodzenia Pojazdu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. 

Najemca może naprawić Pojazd we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej, 
pod rygorem nieważności, zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas 

zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz 
złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii. 

§7 

OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO 

50. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia Pojazdu przez okres dłuższy niż 24 godziny, zapewni 

Najemcy Pojazd zastępczy, o ile będzie dysponował takim pojazdem, który może być przekazany 
Najemcy. 

51. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu 
uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej Pojazdem) o wystąpieniu 

zdarzenia unieruchamiającego Pojazd lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że 

unieruchomienie wynajmowanego Pojazdu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które 
z w/w zdarzeń następuje później). Do terminów wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się 

weekendów tj. okresu od godziny 18.00 w piątek do godziny 8.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo 
wolnych od pracy liczonych od godziny 18.00 dnia poprzedniego do godziny 8.00 dnia następnego 

z zastrzeżeniem w/w czasokresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na pojazd 

zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem Pojazdu. Najemca będący konsumentem może 
również od umowy odstąpić. 

52. Wynajmujący zwolniony jest z obowiązku zapewnienia Najemcy samochodu zastępczego, jeżeli 
Najemca ze swojej winy utracił dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową, kluczyki od Pojazdu, 

tablicę rejestracyjną bądź unieruchomienie Pojazdu było następstwem działania Najemcy (osoby 
kierującej Pojazdem). 

53. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w każdej chwili, jeżeli zarezerwowany 

pojazd ulegnie wcześniejszemu wypadkowi lub innemu uszkodzeniu lub istnieją inne ważne 
okoliczności i nie ma możliwości na bezpieczne użytkowanie pojazdu przez Najemcę. W takim 

przypadku Wynajmujący w trybie natychmiastowym zwraca zadatek, wpłaconą kaucję oraz 
ewentualne inne wpłaty dokonane przez Najemcę na poczet Umowy, jednak z tego tytułu nie 

przysługuje Najemcy żadne dodatkowe odszkodowanie. 

 

§ 8 

UBEZPIECZENIE POJAZDÓW 

54. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC i Assistance zwalniające Najemcę od 

odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem: 

a) umyślnego uszkodzenia Pojazdu, 
b) uszkodzenia wskutek prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po 

użyciu narkotyków lub środków odurzających oraz/lub bez ważnego prawa jazdy, 
c) uszkodzenia Pojazdu z powodu niedostosowania prędkości do panujących warunków drogowych 

lub w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, 
d) przypadku, gdy kierowca Pojazdu zbiegł z miejsca wypadku, 

e) szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona do prowadzenia Pojazdu, 

f) kradzieży Pojazdu, w przypadku gdy Najemca z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć 
kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu, 

g) kradzieży Pojazdu, w którym z winy Najemcy nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane 
w nim urządzenia antykradzieżowe. 
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55. W przypadku szkody z winy innego użytkownika drogi, Najemca nie odpowiada finansowo za 

wyrządzone szkody w pojeździe pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów 

niezbędnych do likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową z OC sprawcy. Wynajmującemu 
przysługuje prawo do zatrzymania kaucji do czasu potwierdzenia winy przez sprawcę lub wypłaty 

odszkodowania.  
56. Pojazd może być ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona 

Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę Wynajmującemu 
przez Najemcę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu. (Dotyczy to państw, w których 

OC jest niewystarczające.) 

57. Ubezpieczenie OC, AC, Zielona Karta jest wliczone w cenę wynajmu Pojazdu. 

§9 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

58. Najemca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych 

z zawarciem i wykonaniem umowy zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2010 r., Nr 229, poz. 1497 z późn. zm.) i oświadcza, że 

został poinformowany, iż administratorem danych jest ZGCHK Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku- Białej 
przy ul. Piekarskiej nr 50, 43- 300 Bielsko - Biała, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000872302, NIP: 9372663776, REGON: 

243004544 (dalej: „Administrator”), jak również podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Umowy przez Wynajmującego. 
59. Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych osobowych oraz kopii dokumentów w bazie 

Administratora oraz na przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883) w celu realizacji Umowy. Najemca zgadza się na 

udostępnienie jego danych osobowych wszelkim organom publicznym w Rzeczpospolitej Polskiej jak 

również w innych Państwach w przypadku popełnienia występków lub wykroczeń drogowych, a także 
podmiot i organizacjom w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie.  

60. Najemca oświadcza, że został pouczony o prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

61. Najemca potwierdza, że przedstawione przez niego dane do Umowy są prawdziwe. 

62. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.  
63. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o 
ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie o 

prawach konsumentów. 

64. Ewentualne spory powstałe pomiędzy najemcą niebędącym konsumentem a Wynajmującym 
rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wynajmującego.  

65. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu powstałe pomiędzy Najemcą a Wynajmującym w 
pierwszej kolejności strony będą próbowały załatwić polubownie.  

 

 
 

Wykaz załączników: 
1) Protokół zdawczo-odbiorczy (projekt), 

2) Cennik oraz kary umowne 
 

 


