
 

REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODU TESTOWEGO/ZASTĘPCZEGO  

 

1. Niniejszy REGULAMIN określa warunki umów najmu samochodów zawieranych przez 

AutoWola Sp. z o.o. z Najemcami i dotyczy wszystkich umów o tym charakterze, chyba że z 

treści umowy wynika co innego. W razie sprzeczności postanowień REGULAMINU i umowy, 

zastosowanie mają postanowienia umowy.  

2. Strony umowy:  

 

 

Wynajmujący – AutoWola Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 33  

 

Najemca – klient - osoba, która bierze samochód do używania we własnym imieniu,  

 

Pojazd/samochód - samochód będący przedmiotem umowy najmu.  

 

3. Najemca zapewnia, że jest uprawniony do kierowania pojazdem na terytorium RP a także nie 

toczy się przeciw niemu jakiekolwiek postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia 

go uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym. Wymóg ten obowiązuje przez cały 

okres trwania najmu a w razie stwierdzenia niespełnienia tego wymogu przez Najemcę (lub 

osobę wpisaną w umowie w rubryce „dane kierowcy”), Wynajmujący będzie miał prawo do 

niezwłocznego odstąpienia od umowy.  

 

4. Czas trwania umowy: Umowa zostaje zawarta na czas określony. Czas trwania umowy może 

zostać przedłużony (drogą mailową lub faxem) jedynie za pisemną zgodą Wynajmującego, o ile 

Najemca zgłosił wniosek o przedłużenie umowy najpóźniej 24 godziny przed upływem terminu 

zwrotu.  

 

5. Zapłata: W dniu podpisania umowy najmu Najemca zobowiązany jest zapłacić 

Wynajmującemu cenę wynajmu uwidocznioną w umowie. Cena wynajmu obejmuje należny 

podatek VAT. W dniu zwrotu pojazdu Najemca jest obowiązany zapłacić także ewentualne inne 

należności wynikające z postanowień zawartej umowy.  

 

6. Odbiór pojazdu: Najemca otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu w należytym stanie 

technicznych w pełni zdatny do użytku, bez jakichkolwiek uszkodzeń i ze standardowym 

wyposażeniem. Wynajmujący potwierdza, że pojazd oddany do używania Najemcy znajduje się 

w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację, zgodnie ze wskazówkami Producenta.  

 

7. Zobowiązania Najemcy. Najemca zobowiązuje się:  

a. zwrócić pojazd w dniu i o godzinie określonymi w umowie, w miejscu wydania pojazdu,  

b. używać pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z załączoną instrukcją obsługi oraz  

warunkami zawartej umowy, a w szczególności:  

 

- posiadać przy sobie ważne dokumenty wymagane przez kontrolę ruchu drogowego,  

 

- zabezpieczać pojazd i jego wyposażenie przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu i 

włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, zdejmowania i niepozostawianie w 



samochodzie panelu radiowego, zabezpieczania dokumentów i kluczyków poza pojazdem,  

 

- wykonywać własnym kosztem i staraniem obsługę codzienna samochodu (sprawdzanie i  

uzupełnianie właściwego oleju silnikowego, płynu chłodzącego, hamulcowego, do spryskiwaczy, 

ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działanie świateł sygnalizacyjnych, mijania i 

drogowych)  

 

- stosować paliwo zgodnie ze specyfikacją silnika podane w dowodzie rejestracyjnym oraz  

dokumentacji technicznej pojazdu,  

 

- utrzymywać całość samochodu w należytej czystości, nie używać tytoniu w samochodzie, nie 

przewozić jakichkolwiek zwierząt oraz przedmiotów brudzących lub o intensywnym zapachu  

 

c. używać wynajęty pojazd jedynie na terenie Polski,  

d. kierować pojazdem wyłącznie osobiście lub przez osobę pisemnie uprawnioną do prowadzenia 

tego pojazdu - wpisaną w umowie w rubryce „dane kierowcy”.  

e. nie dokonywać w pojeździe żadnych zmian,  

f. nie wykonywać samodzielnie żadnych napraw, o awarii pojazdu powiadomić niezwłocznie  

Wynajmującego,  

g. zapoznać się z warunkami załączonej do umowy polisy ubezpieczeniowej,  

h. w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wartości samochodu po dokonanej naprawie 

zapłacić Wynajmującemu stosowne odszkodowanie, o ile szkoda ta nie zostanie pokryta przez 

ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej - w terminie 14 dni od daty wezwania przez 

Wynajmującego.  

i. W przypadku gdy wynajęty pojazd ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu należy niezwłocznie 

zawiadomić miejscową Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności 

zajścia zdarzenia. W takim wypadku Najemca niezwłocznie zawiadomi Wynajmującego o 

zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach tego 

zdarzenia.  

 

8. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenia przez Najemcę przepisów ruchu drogowego oraz 

za kary pieniężne nałożone podczas użytkowania przez niego pojazdu.  

 

9. Zwrot samochodu. Najemca zwróci pojazd w stanie niepogorszonym wraz ze wszystkimi 

dokumentami wydanymi wraz z pojazdem. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu z taką 

samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. W przypadku, gdy zwrócony 

pojazd będzie z przyczyn zawinionych przez Najemcę uszkodzony lub jego stan będzie 

wskazywał na nadmierne zużycie, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące 

równowartością poniesionej przez Wynajmującego szkody ( w tym za obniżenie wartości 

samochodu po naprawie) .  

 

10. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie Najemca zobowiązany 

jest zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę wynajmu 

wykraczającą poza termin określony w umowie oraz karę umowną w wysokości potrójnej stawki 

dziennej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Nie wyłącza to uprawnienia 

Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 



11. 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 kosztami:  

a) braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole najmu samochodu 

oraz odszkodowania za ponadnormatywne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,  

b) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy a  

nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, pęknięte  

reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii lub tapicerki, itp.)  

c) szkód rzeczywistych nie zgłoszonych w chwilą ich zaistnienia, odnośnie których 

Wynajmujący nie uzyska stosownego odszkodowania od ubezpieczyciela a przyczyny odmowy 

wypłaty odszkodowania są zawinione przez Wynajmującego,  

d) likwidacji innych szkód oraz kosztów przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu  

normalnemu zużyciu,  

e) odszkodowania za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku (zdarzenia) w razie, gdy  

przyczyna wypadku (zdarzenia) była zawiniona lub częściowo zawiniona przez najemcę,  

osobę kierującą pojazdem lub pasażera pojazdu,  

f) wynikającymi z zagubienia lub niewystarczającego zabezpieczenia dowodu rejestracyjnego, 

tablicy rejestracyjnej, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków i elementów wyposażenia pojazdu.  

 

12. W przypadku, gdy Wynajmujący nie pobiera od Najemcy żadnej opłaty za udostępnienie 

samochodu otrzymuje on pojazd na zasadzie umowy użyczenia. Do warunków umowy użyczenia 

stosuje się odpowiednio postanowienia Ogólnych Warunków, z wyjątkiem pkt. 5.  

 

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będzie miał Kodeks 

cywilny.  

 

 

  

Z treścią powyższego Regulaminu zapoznałem się, potwierdzam odbiór jednego egzemplarza.  

 

OŚWIADCZENIE 

 

W przypadku nieuregulowania należności przez TU zobowiązuję się do pokrycia kosztów 

związanych z wynajmem samochodu zastępczego. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

………………………………………………………..  

 

(data i czytelny podpis Najemcy) 

 


