
Załącznik nr 1 

Cennik kar umownych i opłat dodatkowych do Regulaminu najmu pojazdów-wszystkie ceny brutto 

Lp. KARA UMOWNA ZA : KARA 

1 Zwrot brudnego pojazdu zewnątrz:  40zł 

2 Zwrot nieodkurzonego pojazdu wewnątrz: 60zł  

3 Uzupełnienie brakującego paliwa: 50zł+koszt zakupu brakującego paliwa 

4 
Palenie wyrobów tytoniowych lub  
papierosów elektronicznych w pojeździe: 

500zł 

5 Przewożenie zwierząt w pojeździe: 500zł 

6 Pranie lub czyszczenie: tapicerki/foteli/w pojeździe: według cennika wykonawcy+20% marży 

7 

Brak/zniszczenie: 
a)kołpaka oryginalnego: 
b)instrukcji obsługi pojazdu, książki gwarancyjnej/serwisowej: 

 

 
 
a)150zł/sztuka 
b)300zł/sztuka 

8 

Brak/zniszczenie:  
dowodu rejestracyjnego pojazdu, 
tablicy rejestracyjnej pojazdu,  
naklejki rejestracyjnej pojazdu, 
polisy ubezpieczeniowej pojazdu: 

500zł/za każdą brakującą rzecz 
+koszty w Wydziale Komunikacji/firmie 
ubezpieczeniowej 

9 Brak/zniszczenie/kluczyka/karty/do pojazdu: 

 
 
750zł 

10 

Za każdy dzień wyłączenia pojazdu z korzystania 
spowodowany koniecznością odtworzenia/uzupełnienia 
przedmiotów/elementów których mowa z pkt.9: 

Opłata w zależności od klasy pojazdu-
według aktualnie obowiązującej stawki 
czynszu najmu za każdy dzień 
postoju/wyłączenia/ pojazdu z użycia 

11 

Uszkodzenia opony lub felgi, 
w przypadku braku możliwości zakupu/montażu jednej 
opony/felgi/tego samego typu-koszt x 2, 
za zakup drugiej opony/felgi /na tę samą oś pojazdu:  

według cennika producenta 
+20% marży 

12 

Uszkodzenia: szyb, lusterek, reflektorów, zderzaków, anten 
,elementów karoserii oraz innych  
nie wymienionych w cenniku: 

według cennika producenta(OE) 
+20% marży 

13 

Brak części wyposażenia pojazdu nie ujętych w cenniku: według cennika producenta(OE) 
+20% marży 

14 

Udzielenie przez Wynajmującego pisemnej informacji o 
użytkowniku pojazdu na wniosek organów ścigania lub 
administracji lub leasingu: 100zł 

15 
Udostępnienie pojazdu osobie 
nie uprawnionej do kierowania pojazdem: 1000zł 

16 
Niedozwolone przemieszczenie pojazdu 
poza granice RP bez zgody Wynajmującego: 2000zł 

17 

Brak zwrotu pojazdu po zakończeniu 
umowy najmu lub po natychmiastowym 
wypowiedzeniu umowy najmu: 

2000zł+koszty transportu samochodu 
do miejsca wskazanego w umowie 

18 

Demontaż, podmiana , kradzież części lub wyposażenia 
pojazdu ,dokonanie innych przeróbek czy zmian 
niezaakceptowanych pisemnie przez Wynajmującego: 2000zł+całkowity koszt naprawy 

19 
Uruchamianie pojazdu za pomocą technik, w których zachodzi 
ryzyko uszkodzenia jednostki napędowej: 2000zł+całkowity koszt naprawy 

20 Zatankowanie pojazdu paliwem niezgodnym ze specyfikacją: 2000zł+całkowity koszt naprawy 

21 

Holowanie innych pojazdów lub przyczep wynajętym 
pojazdem, uruchamianie innych pojazdów wynajętym 
pojazdem ,przekraczanie dopuszczalnej ładowności pojazdu, 
wykorzystywanie pojazdu w rajdach, wyścigach 

samochodowych lub jako nauki jazdy, wykorzystywanie 
wynajętego pojazdu do odpłatnego przewożenia osób lub 
rzeczy, wywożenia dóbr zabronionych przepisami celnymi: 2000zł 

22 

Utrata gwarancji na pojazd z winy Najemcy lub osoby 

kierującej samochodem: 4000zł  

23 
Konieczność zgłoszenia przywłaszczenia pojazdu organom 
ścigania: 4000zł 
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Lp. OPŁATA DODATKOWA ZA : OPŁATA 

1 Kaucja zwrotna samochód klasa:A*  800zł 

2 Kaucja zwrotna samochód klasa:B*  900zł 

3 Kaucja zwrotna samochód klasa:C*  1000zł 

4 Kaucja zwrotna samochód klasa:C+*  1000zł 

5 Kaucja zwrotna samochód klasa:D*  1250zł 

6 Kaucja zwrotna samochód klasa:D+*  1500zł 

7 Kaucja zwrotna samochód klasa:SUV*  1500zł 

8 Kaucja zwrotna samochód klasa:SUV+*  2000zł 

9 Kaucja zwrotna samochód klasa:BUS* 2000zł 

 *wysokość kaucji może ulec zmianie  

9 

Wydanie samochodu w punkcie: 

• Bochnia Dworzec kolejowy:75zł, 

• Kraków Lotnisko Balice:50zł, 

• Kraków Dworzec Główny:50zł, 

• Kraków wskazana lokalizacja:50zł 

• Myślenice Dworzec autobusowy:65zł, 

• Niepołomice Dworzec autobusowy:65zł, 

• Skawina Dworzec kolejowy:50zł, 

• Tarnów Dworzec kolejowy:100zł, 

• Wadowice Dworzec autobusowy:75zł, 

• Wieliczka Dworzec autobusowy:50zł, 

• Inne lokalizacje: cena do ustalenia. 

 

10 Odbiór samochodu w punkcie(ceny jak za wydanie) 

 
 
 

11 
Drugi kierowca: 
 

50zł   jednorazowo 

12 
Pozwolenie na wyjazd poza granice RP: 
 

300zł jednorazowo 

13 
Wynajem nawigacji GPS: 
 

5zł/dzień 

14 
Wynajem fotelika/nosidełka/podstawki dla dziecka: 
 

10zł/dzień 

15 

Wydanie lub odbiór pojazdu w  
dni ustawowo wolne od pracy(08.00-20.00)oraz  
wydanie lub odbiór pojazdu poza standardowymi godzinami 
pracy(08.00-20.00): 

150zł jednorazowo 

16 „Opłata rezerwacyjna”: 500zł 
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