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REGULAMIN NAJMU POJAZDÓW 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki najmu 

pojazdów z wypożyczalni prowadzonej przez Artura Srokę 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 
PARTNER CARS Artur Sroka, 32-444 Głogoczów 914,  
NIP:6751228155,REGON:122530108 (dalej: „Regulamin”). 

2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu 
pojazdów, o ile strony nie postanowią inaczej.  

§ 2 Definicje 
1. Ilekroć w Regulaminie użyto któregoś z niżej 

wymienionych zwrotów należy go rozumieć w następujący 
sposób: 

a. Wynajmujący – Artur Sroka prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą PARTNER CARS Artur Sroka, 32-444 
Głogoczów 914, NIP: 6751228155, REGON: 122530108; 

b. Najemca –  osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 21 
rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym 
imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która 
zawiera z Wynajmującym umowę najmu pojazdu; 

c. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Wynajmującym 
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodową; 

d. Umowa – umowa najmu zawarta pomiędzy 
Wynajmującym a Najemcą, na podstawie której 
Wynajmujący zobowiązuje się oddać do korzystania 
Najemcy określony w umowie pojazd mechaniczny, a 
Najemca zobowiązuje się do zapłaty opłaty za najem 
wskazanej w umowie; 

e. Pojazd – pojazd mechaniczny szczegółowo opisany w 
Umowie wraz z dokumentami uprawniającymi do 
poruszania się po drogach, wyposażeniem oraz z 
kompletem kluczyków; 

f. Kierowca – osoba wskazana w Umowie przez Najemcę, 
upoważniona do kierowania Pojazdem przez okres 
obowiązywania Umowy; 

g. Cennik – lista dodatkowych opłat oraz kar umownych w 
przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień 
Regulaminu lub Umowy; 

h. Protokół – protokół spisywany przez strony przy wydaniu i 
zwrocie Pojazdu, stanowiący załącznik do Umowy, 
określający stan techniczny i faktyczny Pojazdu. 

§ 3 Rezerwacja 
1. Pojazd można zarezerwować osobiście, drogą 

telefoniczną, mailową (biuro@partnercars.com) lub za 
pośrednictwem formularza dostępnego na stronie 
internetowej Wynajmującego, na co najmniej 48 h przed 
rozpoczęciem okresu najmu.  

2. W przypadku zawarcia umowy rezerwacyjnej lub Umowy, 
za pomocą środków porozumiewania się na odległość, 
Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
rezerwacyjnej lub Umowy – bez podania przyczyny i bez 
ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania potwierdzenia rezerwacji Pojazdu. 
Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać drogą listową 
lub drogą mailową przed upływem ww. terminu na adres 
Wynajmującego.  

3. Warunkiem rezerwacji Pojazdu przez Wynajmującego jest: 
a. Zaakceptowanie przez Najemcę obowiązujących u 

Wynajmującego warunków najmu Pojazdu; 
b. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celach związanych z realizacją Umowy; 
c. Uzyskanie potwierdzenia przyjęcia rezerwacji; 
d. Dokonanie opłaty rezerwacyjnej, jeżeli jest ona 

wymagana lub jeżeli najemca zostanie 
poinformowany przez wynajmującego o obowiązku 
jej uiszczenia; 

4. Najemca na co najmniej 24 godziny przed terminem 
odbioru Pojazdu, może odstąpić od umowy rezerwacyjnej 
lub Umowy, w takim przypadku Wynajmujący zwraca w 
terminie 7 dni Najemcy wszelkie dotychczas uiszczone 

kwoty. Najemca może odstąpić od umowy rezerwacyjnej lub Umowy, 
po terminie wskazanym powyżej po zapłacie odstępnego w 
wysokości 300,00 zł brutto. Wynajmujący będzie wówczas 
zobowiązany do zwrotu Najemcy w terminie 7 dni roboczych 
dotychczas uiszczonych należności przewyższających wysokość 
odstępnego. Powyższe nie ma zastosowania w odniesieniu do 
Konsumentów. 
§ 4 Zawarcie Umowy 

1. Do zawarcia Umowy niezbędne jest: 
a. W stosunku do osób fizycznych – okazanie przez 

Kierowcę oraz Najemcę w oryginalne prawa jazdy 
oraz dowodu osobistego lub paszportu.  

b. W stosunku do osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, osób prawnych lub 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – 
dodatkowo wykazanie zdolności i umocowania do 
zawarcia Umowy m.in. poprzez: 
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 
zawierający NIP i REGON, lub 
- wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, zawierający numer KRS, NIP i 
REGON, oraz 
- upoważnienie do reprezentowania podmiotu i 
zawarcia Umowy. 

2. Najemca jest zobowiązany przed podpisaniem Umowy 
wskazać dane Kierowcy tj. Imię,Nazwisko,adres 
zamieszkania ,PESEL,Numer Dow.osobistego,Numer 
prawa jazdy oraz kategorie.Najemca ponosi 
odpowiedzialność za działania lub zaniechania Kierowcy, 
jak za swoje własne.  

3. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby 
uprawnionej do prowadzenia Pojazdu (Kierowca), 
Najemca zobowiązany jest do niezwłocznie 
poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W 
wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia, 
Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł 
Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o ww. 
odwołaniu upoważnienia.  

4. Kierowca przez czas trwania Umowy, powinien spełniać 
następujące wymagania: 
a. posiadać dowód osobisty lub paszport lub inny 

dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z 
prawem krajowym właściwym dla miejsca 
zamieszkania Kierowcy; 

b. posiadać od minimum 1 roku ważne prawo jazdy 
obowiązujące na terytorium RP. 

5. Dokumenty wskazane w ust. 4 powyżej, powinny zostać 
okazane w chwili zawierania Umowy. 

6. W przypadku, gdy wymogi powyżej nie zostaną spełnione, 
Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia 
Umowy w trybie natychmiastowym, natomiast uiszczona 
dotychczas opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.  

§ 5 Oświadczenia i obowiązki Wynajmującego 
1. Wynajmujący oświadcza, że prowadzi działalność 

gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem Umowy. 
2. Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do 

dysponowania Pojazdem, a nadto Pojazd nie jest 
obciążony prawami lub roszczeniami osób trzecich. 

3. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy 
lub Kierowcy Pojazdu wolnego od wad wpływających na 
użyteczność Pojazdu. Wynajmujący nie bierze 
odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne 
elementów Pojazdu, powstałe w wyniku niespełnienia 
przez Najemcę lub Kierowcę obowiązków wymienionych 
w Regulaminie. 

4. Wynajmujący oświadcza, że pojazd może być wyposażony 
w nadajnik GPS pozwalający Wynajmującemu na ustalenie 
położenia pojazdu oraz trasy, która pojazd się porusza.  
§ 6 Oświadczenia i obowiązki Najemcy 

1. Najemca nie jest uprawniony do podnajmu Pojazdu osobie 
trzeciej lub jego użyczenia bez uprzedniej pisemnej zgody 
Wynajmującego. W przypadku naruszenia tego zakazu, 



 

Str.2 z 4 

 

Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia 
Umowy w trybie natychmiastowym.  

2. W czasie korzystania z Pojazdu Najemca lub Kierowca 
zobowiązany jest do: 
a. korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem 

i parametrami technicznymi oraz z poszanowaniem 
obowiązujących przepisów prawnych, w 
szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
prawo o ruchu drogowym; 

b. zabezpieczenia Pojazdu i jego wyposażenia przed 
kradzieżą, w szczególności poprzez każdorazowe 
zamykanie pojazdu, włączanie wszystkich 
mechanizmów antywłamaniowych, parkowaniu 
pojazdu na parkingu strzeżonym; 

c. stosowania w Pojeździe rodzaju paliwa zgodnego ze 
specyfikacją silnika podaną w dowodzie 
rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej 
Pojazdu, który ponadto został wskazany w protokole 
zdawczo – odbiorczym; 

d. utrzymania Pojazdu w należytym stanie oraz w 
należytej czystości; 

e. informowania Wynajmującego o wszelkich 
zauważonych nieprawidłowościach, w szczególności 
sygnalizacji kontrolnej w Pojeździe. 

3. Zabrania się korzystania z Pojazdu przez Najemcę lub 
Kierowcę w sposób sprzeczny z Umową, Regulaminem, 
właściwościami i przeznaczeniem Pojazdu lub wbrew 
zasadom prawidłowej eksploatacji, a także wbrew 
zaleceniom Wynajmującego, producenta, jak również 
warunkami ubezpieczenia, w szczególności zabrania się: 
a. przerabiania Pojazdu, wprowadzania zmian, 

demontowania i instalacji jakichkolwiek części 
niezaakceptowanych pisemnie przez 
Wynajmującego; 

b. holowania, uruchamiania innych pojazdów; 
c. przekraczania dopuszczalnej ładowności; 
d. przewożenia większej liczby pasażerów niż ta, która 

przewidziana jest w dowodzie rejestracyjnym; 
e. uruchamiania Pojazdu za pomocą technik, w których 

zachodzi ryzyko uszkodzenia jednostki napędowej; 
f. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, innych 

środków odurzających w Pojeździe czy też leków 
powodujących zaburzenia świadomości, narkotyków; 

g. przewożenia w Pojeździe zwierząt; 
h. używania Pojazdu w rajdach i wyścigach 

samochodowych lub jako pojazd do nauki jazdy, jak 
również odpłatnego przewożenia osób lub rzeczy; 

i. wykorzystywania Pojazdu w celu przewożenia lub 
wywożenia dóbr zabronionych przepisami celnymi.  

4. W przypadku naruszenia niniejszego paragrafu 
Regulaminu, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary 
umownej wymienionej w Cenniku.  

5. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na monitorowanie 
przez Wynajmującego za pomocą nadajnika GPS położenia 
pojazdu oraz trasy przejazdu. 

§ 7 Czas trwania Umowy oraz możliwość jej przedłużenia 
1. Strony zawierają Umowę na czas oznaczony szczegółowo 

wskazany w Umowie.  
2. Umowa może zostać przedłużona jedynie za uprzednią 

zgodą Wynajmującego, jeżeli Najemca zgłosi taki wniosek 
najpóźniej na 12 godzin przez zakończeniem okresu 
najmu. Zgoda Wynajmującego może zostać wyrażona w 
formie pisemnej, drogą poczty elektronicznej, lub w 
drodze wiadomości sms.  

3. W przypadku zgody Wynajmującego na przedłużenie 
okresu najmu, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty 
opłaty za najem w wysokości wskazanej przez 
Wynajmującego w oświadczeniu o przedłużeniu najmu.  

4. W przypadku braku zgody Pojazd należy zwrócić zgodnie z 
Umową lub zdeklarowanym zwrotem. W razie 
niezwrócenia Pojazdu w umówionym terminie 
Wynajmujący, oprócz opłaty za dalszy najem za każdą 
rozpoczętą dobę, naliczy Najemcy karę umowną zgodnie z 
Cennikiem.  

§ 8 Wynajem długoterminowy. 
1. W przypadku zawarcia przez Strony umowy najmu 

długoterminowego, Najemca przyjmuje do wiadomości 
konieczność udostępnienia Wynajmującemu Pojazdu w 
celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach 
licznika kilometrów zgodnie z rejestrem obsługi Pojazdu 
lub podanych w Protokole (tolerancja +/- 500 km), w 
miejscu i w czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie 
udostępnienia Pojazdu do wykonania przeglądu przy 
wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub 
nieudostępnienia go w ogóle, Najemca zostanie obciążony 
pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do 
wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł 
przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na 
Pojazd, opłata według Cennika).  

2. Najemca nie jest upoważniony do zlecenia napraw, 
poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności 
naprawczych i obsługowych Pojazdu na koszt 
Wynajmującego, bez pisemnej zgody Wynajmującego.   

§ 9 Opłaty 
1. Opłata za najem naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę 

tj. kolejne 24 godziny najmu Pojazdu. Opóźnienie w 
zwrocie Pojazdu do 1 godziny ponad wynikający z Umowy 
czas, jeżeli zostało uprzednio zgłoszone i zaakceptowane 
przez Wynajmującego, nie powoduje naliczania 
dodatkowych opłat i kar umownych.  

2. Opłata za najem pobierana jest z góry według stawki 
obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. 

3. W przypadku braku terminowej zapłaty opłaty za najem, 
Wynajmujący może odmówić wydania Pojazdu, a nadto 
może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym 
oraz obciążyć Najemcę kosztami jakie poniósł w związku z 
rozwiązaniem Umowy. 

4. Najemca ponosi koszty paliwa oraz innych bieżących 
kosztów związanych z eksploatacją Pojazdu, a także 
zobowiązuje się pokrywać w pełnej wysokości wszelkie 
opłaty publicznoprawe, w tym również drogowe, 
ewentualne mandaty(w tym kare za udzielenie pisemnej 
informacji)kary, opłaty za parkowanie, opłaty za 
autostrady i inne opłaty związane z użytkowaniem Pojazdu 
w czasie trwania Umowy. Wynajmujący poinformuje 
Najemcę drogą listowną,lub drogą elektroniczną(e mail) 
na adres podany w Umowie o otrzymaniu mandatu i 
zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy 
równowartością realnie poniesionych przez 
Wynajmującego kosztów.  

5. W dniu zwrotu Pojazdu, Najemca winien uregulować 
wszelkie inne opłaty, których konieczność pojawiła się w 
związku z użytkowaniem Pojazdu. 

6. W przypadku najmu Pojazdu na czas nieprzekraczający 
trzech dób, cena dobowa obejmuje najem Pojazdu z 
średniodobowym limitem kilometrów wynoszącym 300 
km. Po przekroczeniu średniodobowego limitu kilometrów 
Najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz 
Wynajmującego kwoty 1,00 zł brutto za każdy dodatkowy 
kilometr.   

7. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na zewnętrzne 
unieruchomienie pojazdu przez Wynajmującego w 
przypadku opóźnienia w płatności za najem. 
Unieruchomienie pojazdu odbywa się na koszt i ryzyko 
Wynajmującego oraz nie zwalnia Wynajmującego z 
poniesienia wszelkich opłat za najem.  

§ 10 Kaucja 
1. Na zabezpieczenie niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Najemcę, jak również 
ewentualnych szkód, Najemca najpóźniej w momencie 
przekazania Pojazdu wręczy Wynajmującemu kaucje w 
wysokości określonej w Umowie. W przypadku braku 
zapłaty kaucji przez Najemcę, Wynajmujący może 
odmówić wydania Pojazdu, a nadto może rozwiązać 
Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć 
Najemcę kosztami jakie poniósł w związku z rozwiązaniem 
Umowy.  
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2. W razie braku uszkodzeń Pojazdu i nieodnotowania 
braków w Pojeździe oraz jego elementach, częściach oraz 
elementach wyposażenia dodatkowego, zwrotu Pojazdu w 
stanie niepogorszonym i zgodnym ze stanem Pojazdu w 
momencie przekazania, braku stwierdzenia złamania 
Umowy lub Regulaminu, Wynajmujący zwróci Najemcy 
kaucję w wysokości nominalnej w terminie 7 dni od dnia 
zwrotu Pojazdu. 

3. W przypadku uzasadnionych roszczeń, których istnienie 
ujawniło się w momencie dokonywania wzajemnych 
rozliczeń w związku z realizacją Umowy, Wynajmujący 
może wstrzymać zwrot kaucji do momentu rozwiązania 
kwestii spornych. 

4. Ewentualne uszkodzenie Pojazdu, brak paliwa, dodatkowe 
opłaty i kary umowne mogą zostać potrącone z kaucji.  

5. Uiszczona przez Najemcę kaucja nie wpływa na 
organicznie lub wyłączenie odpowiedzialności Najemcy.  

§ 11 Wydanie Pojazdu 
1. Odbioru Pojazdu może dokonać tylko Najemca lub osoba 

przez niego upoważniona.  
2. Bieg okresu najmu rozpoczyna się, w zależności od tego, 

która data jest datą wcześniejszą tj. od daty zawarcia 
Umowy lub od daty wydania Pojazdu wskazanej w 
Protokole wydania, chyba że strony postanowią inaczej w 
Umowie.  

3. Najemca otrzymuje Pojazd czysty z zewnątrz oraz 
wewnątrz, odkurzony i z zatankowanym do pełna 
zbiornikiem paliwa oraz sprawny technicznie, zgodnie z 
podpisanym przez strony protokołem wydania Pojazdu i 
zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu w takim samym 
stanie. Ewentualne zabrudzenia będą usuwane na koszt 
Najemcy według Cennika. To samo dotyczy braku paliwa, 
które zostanie uzupełnione zgodnie z kosztem określonym 
w Cenniku. Koszty te mogą zostać potrącone przez 
Wynajmującego z kwoty kaucji.  

4. Najemca jest zobowiązany do starannego zapoznania się 
ze stanem technicznym i faktycznym Pojazdu. Jakiekolwiek 
zastrzeżenia dotyczące stanu Pojazdu powinny zostać 
zgłoszone Wynajmującemu w momencie wydania Pojazdu 
i odnotowane w Protokole wydania.  

5. Wszelkie wady zgłoszone po wydaniu Pojazdu traktowane 
będą za wady fizyczne powstałe z przyczyn leżących po 
stronie Najemcy i zostaną potrącone z kaucji. W 
przypadku obowiązku zapłaty kwoty przenoszącej wartość 
kaucji, powstałe wady fizyczne będą rozliczane na 
podstawie kosztorysu naprawy lub faktury. W przypadku 
wykrycia mechanicznej usterki Pojazdu w trakcie najmu 
należy ją niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu i oczekiwać 
na dalsze instrukcje. 

6. Protokół powinien zostać podpisany przez obie Strony 
Umowy. W przypadku odmowy lub niemożności 
podpisania Protokołu przez Najemcę uważa się, że stan 
techniczny i faktyczny Pojazdu jest zgodny z opisanym 
przez Wynajmującego.  

§ 12 Wyjazd za granicę 
1. Przemieszczanie Pojazdu poza granicę Rzeczypospolitej 

Polskiej jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
Wynajmujący przed wydaniem Pojazdu udzielił pisemnej 
zgody ze wskazaniem dopuszczalnych krajów 
podróży(minimalny okres z możliwością wyjazdu poza 
granice Rzeczypospolitej Polskiej to 7 dób)  

2. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 1 
powyżej, Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia kary 
umownej w wysokości zgodnej z Cennikiem. 

3. W przypadku powstania szkody poza granicą 
Rzeczypospolitej Polskiej, Najemca, który nie zastosował 
się do zakazu określonego w ust. 1 powyżej, zobowiązany 
jest do naprawienia szkody jaką poniósł Wynajmujący w 
związku z niezastosowaniem się przez Najemcę do ww. 
zakazu, w szczególności zobowiązany jest pokryć koszty 
napraw, transportu Pojazdu, tłumaczenia dokumentów 
obcojęzycznych na język polski.  

4. Bezwzględnie zabronione jest przemieszczanie Pojazdu na 
terytorium Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi, 

Mołdawii, oraz pozostałych państw niebędących 
członkami Unii Europejskiej. W przypadku naruszenia 
tego zakazu, Wynajmują uprawniony jest do naliczenia 
kary umownej w wysokości równowartości Pojazdu 
wskazanej w Umowie. 

5. Pojazd może posiadać zamontowany nadajnik GPS 
pozwalający Wynajmującemu na ustalenie czy doszło do 
przemieszczenia Pojazdu poza granice Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

§ 13 Zwrot lub wymiana pojazdu 
1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania 

Umowy, zwrócić Pojazd do miejsca i w terminie ustalonym 
w Umowie. W przypadku zwrotu Pojazdu w innym miejscu 
lub po czasie wskazanym w Umowie, Najemca 
zobowiązany jest do uiszczenia kary zgodnie z Cennikiem. 
W przypadku braku terminowego zwrotu Pojazdu 
Wynajmujący upoważniony jest do odbioru Pojazdu, 
kluczyków, polisy, dokumentów Pojazdu od Najemcy i do 
obciążenia Najemcy karą za odbiór pojazdu, której 
wysokość wskazana jest w cenniku.  

2. W przypadku zwrotu Pojazdu przed terminem określonym 
w Umowie, Najemca nie jest uprawniony do żądania 
zwrotu uiszczonych dotychczas środków.  

3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie 
natychmiastowym, w przypadkach wskazanych w 
Regulaminie, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego 
wskazania miejsca postoju Pojazdu oraz do jego zwrotu do 
miejsca uprzednio ustalonego przez Strony, w terminie nie 
dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli pojazd zostanie zwrócony w 
innym miejscu niż wskazane w Umowie, Wynajmujący ma 
prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu pojazdu do 
miejsca wskazanego w Umowie. 

4. Zwrot Pojazdu w oddziale Wynajmującego poza godzinami 
biura (08:00-20:00) możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody 
Wynajmującego. Jeżeli nie postanowiono inaczej, za zwrot 
Pojazdu poza godzinami pracy biura, w godzinach nocnych 
lub w dni ustawowo wolne od pracy, Najemca 
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z 
Cennikiem. 

5. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany 
użytkowanego przez Najemcę Pojazdu Wynajmujący 
zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy 
następującymi kosztami: 
a. Braków w wyposażeniu Pojazdu lub jego części 
opisanych w Protokole oraz odszkodowania za zużycie 
Pojazdu; 
b. Szkód spowodowanych niewłaściwą 
eksploatacją Pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie 
wynikających z ryzyka objętego polisą ubezpieczeniową 
(np. uszkodzenie lusterka, uszkodzenie szyby,  
uszkodzone reflektory, drobne uszkodzenia karoserii), 
c. Szkód w Pojeździe, niezgłoszonych przez 
Najemcę Wynajmującemu z chwilą ich zaistnienia lub 
zawinionych przez Najemcę szkód nie objętych 
odpowiedzialnością ubezpieczyciela; 
d. Likwidacji szkód za które Najemca ponosi 
odpowiedzialność na podstawie ogólnych przepisów 
prawa oraz kosztami przywrócenia Pojazdu do stanu 
odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów 
myjni i prania tapicerki; 

e. Odszkodowania za utratę wartości Pojazdu na skutek 
wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była 
zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, 
Kierowcę lub pasażera pojazdu albo za utratę wartości 
Pojazdu w wyniku wykonania bez zgody 
Wynajmującego przeróbek czy innych zmian 
sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem 
Pojazdu; 

6. Najemca na podstawie ogólnych przepisów prawa ponosi 
odpowiedzialność za brak części i wyposażenia jak również 
za szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i 
zabezpieczenia Pojazdu lub utraty dokumentów.  

§ 14 Rozwiązanie Umowy. 
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1. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić z 
zachowaniem formy pisemnej lub w formie 
korespondencji elektronicznej (e-mail).  

2. W przypadku rozwiązania Umowy przed terminem, opłata 
za najem nie podlega zwrotowi. Powyższe nie znajduje 
zastosowania do Najemcy będącego Konsumentem.  

3. Wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy 
w trybie natychmiastowym w przypadkach przewidzianych 
w Regulaminie, a także gdy Najemca narusza istotne 
postanowienia Umowy lub Regulaminu, a w szczególności 
używa Pojazdu w sposób sprzeczny z Umową lub 
Regulaminem lub naraża Pojazd na uszkodzenie lub 
utratę.  

§ 15 Uszkodzenie Pojazdu 
1. Najemca zobowiązuje się nie przewozić Pojazdem środków 

żrących, brudzących, o ostrych krawędziach lub innych 
mogących uszkodzić Pojazd. W przypadku uszkodzenia 
Pojazdu, Wynajmujący potrąci kwotę szkody z kaucji, 
natomiast w przypadku kwoty przenoszącej wartość kaucji 
rozliczenie odbędzie się na podstawie kosztorysu lub 
faktury wystawionej przez Wynajmującego.  

2. Najemca zobowiązuje się niezwłocznie informować 
Wynajmującego o wszelkich okolicznościach wpływających 
na użytkowanie Pojazdu, w szczególności kolizjach 
drogowych, wypadkach, uszkodzeniach Pojazdu.  

3. W przypadku uczestniczenia Pojazdu w kolizji, wypadku 
lub inny zdarzeniu potencjalnie groźnym zdarzeniu 
zaistniałym w trakcie użytkowania Pojazdu, Najemca 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
Wynajmującego i Policję oraz uzyskać notatkę służbową 
sporządzoną przez Policję na miejscu zdarzenia, a także 
uzyskać stosowne oświadczenie ze wszystkimi danymi 
uczestników oraz świadków wraz z ich podpisami.  

4. W przypadku uczestniczenia Pojazdu w kolizji, wypadku 
lub innym zdarzeniu wywołującym szkodę Pojeździe, 
Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia Pojazdu w 
sposób uniemożliwiający powiększenie rozmiaru szkody. 

5. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych napraw Pojazdu 
bez wyraźnej uprzedniej zgody Wynajmującego.  

§ 16 Odpowiedzialność 
1. W przypadku najmu Pojazdu przez kilka osób ich 

odpowiedzialność jest solidarna. 
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody 

spowodowane przez Kierowcę, jak również szkody 
spowodowane przez pasażerów.  

3. W przypadku zgubienia jednego z wymienionych 
elementów: dowodu rejestracyjnego, tablicy 
rejestracyjnej, polisy, kluczyków Pojazdu lub innego 
elementu wskazanego w Cenniku, Najemca zostanie 
obciążony karą wskazaną w Cenniku.  

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
poniesione przez Najemcę na skutek awarii, uszkodzenia 
lub wypadku Pojazdu, chyba że szkoda powstała w 
związku z niebudzącym wątpliwości nienależytym 
wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.  

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości 
pozostawione przez Najemcę, Kierowcę lub pasażerów w 
Pojeździe.  

6. Wszelkie kary umowne i inne opłat wskazane w niniejszym 
Regulaminie nie naruszają prawa Wynajmującego do 
żądania naprawienia szkody, za którą ponosi 
odpowiedzialność Najemca w zakresie w jakim szkoda ta 
przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej/ opłaty. 

§ 17 Ubezpieczenie 
1. Pojazd posiada pełny zakres ubezpieczenia OC/AC 

zwalniający (z zastrzeżeniem postanowień dotyczących 
opłat w Cenniku) Najemcę lub Kierowcę z chwilą wypłaty 
odszkodowania od odpowiedzialności w przypadku kolizji 
lub kradzieży, z wyjątkiem: 
f. Umyślnego uszkodzenia Pojazdu; 
g. Uszkodzenia Pojazdu podczas prowadzenia w stanie po 

spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu 
narkotyków lub środków psychotropowych lub bez 
ważnego prawa jazdy; 

h. Uszkodzenia Pojazdu w razie przekroczenia 
dopuszczalnej prędkości o co najmniej 20 km/h lub 
dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów 
prawa ruchu drogowego; 

i. W przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku; 
j. Szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba 

nieupoważniona przez Najemcę do prowadzenia 
Pojazdu; 

k. Kradzieży Pojazdu, w przypadku, gdy Najemca nie jest w 
stanie dostarczyć kluczyków lub dowodu rejestracyjnego 
skradzionego Pojazdu – całkowitą wysokość szkody 
ponosi Najemca; 

l. Kradzieży Pojazdu, w którym nie zostały uruchomione 
wszystkie zamontowane w nim urządzenia 
antywłamaniowe – całkowity koszt Pojazdu ponosi 
Najemca; 

m. Kradzieży Pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia 
Pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, 
jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii 
Europejskiej; 

n. Innych szczególnych przypadkach wynikających z 
ogólnych warunków ubezpieczenia lub z polis. 

2. W przypadku, gdy szkody pokrywane są całkowicie lub 
częściowo przez Najemcę, Najemca jest zobowiązany 
zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi 
warunkami ubezpieczenia Pojazdu oraz ich zmianami i 
przestrzegać ich postanowień. Ponadto w przypadku 
udostępnienia Pojazdu, Najemca winien poinstruować 
osobę kierującą Pojazdem o obowiązkach wynikających z 
powyższych dokumentów pod rygorem odpowiedzialności 
za wyrządzoną szkodę. Treść aktualnych ogólnych 
warunków ubezpieczenia jest udostępniona Najemcy 
przed zawarciem Umowy. Po zawarciu Umowy Najemca 
może zapoznać się z aktualnymi ogólnymi warunkami 
umowy ubezpieczenia w siedzibie Wynajmującego.  

3. Pojazdy mogą być ubezpieczone od odpowiedzialności 
cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. zielona karta).  

4. W przypadku zgłoszenia przez Wynajmującego szkody 
ubezpieczycielowi, za którą Najemca ponosi 
odpowiedzialność, Najemca zostanie obciążony opłatą 
stanowiącą „udział własny”, w wysokości równej 
dwukrotności pierwotnie wpłaconej kaucji, Opłata ta 
może również zostać pobrana, także wówczas, gdy 
Wynajmujący ze względu na niską wartość szkody nie 
zgłosi szkody ubezpieczycielowi decydując się na pokrycie 
kosztów naprawy we własnym zakresie.  

§ 18 Reklamacje. 
1. Wszelkie reklamacje Najemca może składać poprzez 

wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty 
elektronicznej Wynajmującego (biuro@partnercars.com) 
lub listownie na adres siedziby.  

§ 19 Postanowienia końcowe. 
1. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik, stanowiący 

załącznik nr 1. 
2. W razie sprzeczności w treści Umowy i Regulaminu, Strony 

związane są Umową.  
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie oraz w 

Umowie, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  
4. Do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć w związku 

z zawarciem i wykonywaniem Umowy pomiędzy 
Wynajmującym a Najemcą niebędącym Konsumentem, 
wyłącznie właściwy miejscowo jest sąd właściwy dla 
siedziby Wynajmującego. 

Załącznik: 
1. Cennik  

                                                               Parafa 
  ………… 

 
 


