Regulamin wypożyczalni przyczep szwagierzawieziemy.pl
1.
1. Umowa najmu jest zawierana na czas określony.
2. Wcześniejszy zwrot przedmiotu najmu nie jest podstawą do żądania przez najemcę zwrotu calości lub
części wniesionej opłaty za wynajem.
3. Najemca ma prawo do jednorazowego przedłużenia okresu wynajmu - pod warunkiem telefonicznego
poinformowania pracownika wypożyczalni nie później niż 6h przed zawartym w umowie terminem
zakończenia wynajmu, na okres nie dłuższy niż 3 doby.
4. Najemca zobowiązuje się do eksploatacji przedmiotu najmu zgodnie z obowiązującym prawem o ruchu
drogowym, w szczególności do przestrzegania dopuszczalnych ładowności i wartości nacisków na hak i
osie przyczepy. Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność za nieprawidłową eksploatację przedmiotu
najmu.
5. Z chwilą wydania przedmiotu najmu najemca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka związane z utratą,
kradzieżą i uszkodzeniem przedmiotu. Najemca jest zobowiązany poinformować niezwłocznie
pracownika wypożyczalni o każdej sytuacji losowej, uszkodzeniu, zniszczeniu, szkodzie, kradzieży
przyczepy lub akcesoriów etc,a następnie jest zobowiązany postępować zgodnie z poleceniami
pracownika wypożyczalni.
6. Najemca nie ma prawa bez pisemnej zgody wynajmującego do przekazania przedmiotu najmu do
używania komukolwiek , także w podnajem lub użyczenie.
7. Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, w tym utraconego zarobku (liczonego jako
suma czynszów dzierżawnych za okres, w jakim przedmiot najmu będzie wyłączony z eksploatacji),
kosztów transportu do i z serwisu, a także kosztów naprawy przedmiotu najmu jeżeli do uszkodzenia,
zniszczenia, awarii lub utraty doszło z winy najemcy. Wysokość kosztów obciążających najemcę zostanie
określona w przeciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia, nie może ona jednak przekroczyć wartości
przyczepy z chwili jej nabycia przez wynajmującego.
8. Najemca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu najmu wynajmującemu w terminie określonym w
niniejszej umowie, w stanie nie pogorszonym ponad zużycie eksploatacyjne wynikające z prawidłowego
używania przedmiotu najmu.
9. Najemca nie ma prawa samowolnie dokonywać jakichkolwiek napraw przedmiotu najmu, z
wyłączeniem wymiany żarówek w oświetleniu i naprawy ogumienia.

2.
1. strony ustalają następujące kary umowne ;
- 150% kwoty dobowego czynszu dzierżawnego za każdą rozpoczętą dobę (powyżej 30m) opóźnienia w

zwrocie przedmiotu najmu
- 3500 zł - za opóźnienie w zwrocie przedmiotu najmu powyżej 72 godziny. Jednocześnie, przy znacznych
opóźnieniach i braku kontaktu z najemcą wynajmujący zastrzega sobie prawo do zgłoszenia kradzieży
przedmiotu najmu na policję.
- W przypadku zwrócenia przedmiotu najmu wynajmującemu poza terenem wypożyczalni wszelkie
koszty związane z doprowadzeniem przyczepy na teren wypożyczalni obciażają najemcę.
- zwrot przyczepy brudnej zabrudzeniami drogowymi - kara 50 zł
-zwrot przyczepy zanieczyszczonej substancjami trudnymi do usunięcia, w szczególności substancjami
ropopochodnymi, materiałami budowlanymi, farbami, lakierami etc będzie traktowany jako uszkodzenie
przedmiotu najmu i rozliczany zgodnie z kosztami usunięcia zabrudzeń i utraconego zarobku, liczonego
jako suma dobowych czynszów dzierżawnych za okres wyłączenia przyczepy z eksploatacji.
2. Wynajmujący za wszystkie uszkodzenia i kary umowne wystawi najemcy notę obciążeniową w
terminie 7 dni od zakończenia naprawy przemiotu najmu. Notę najemca ureguluje na wskazany nr konta
w terminie 7 dni od jej otrzymania, jednocześnie wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia w/w
z kaucji wniesionej przez najemcę.

3.
1.Przyczepy są wydawane najemcy na terenie wypożyczalni przyczep.
2.Wynajmujący i najemca wspólnie oświadczają i potwierdzają w liście kontrolnej dobry stan techniczny
przedmiotu najmu, umożliwiający jego bezproblemową i bezpieczną eksploatację.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu wynajmu w uzasadnionych przypadkach.
Wynajmujący wówczas jest zobowiązany zwrócić opłatę za niewykorzystany okres wynajmu najemcy.
4. W szczególnie rażących przypadkach wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania za szkody od najemcy, niezależenie od zapłaconych kar umownych.

4.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku stwierdzenia eksploatacji pojazdu przez najemcę w sposób niezgodny z postanowienim
nienieszej umowy, prawem o ruchu drogowym, w przypadku stwierdzenia użycia przedmiotu do
popełnienia przestępstwa lub w przypadku stwierdzenia przekazania przedmiotu w używanie osobie
trzeciej.

5.
W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie zapisy
kodeksu cywilnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby
wypożyczalni.

