
Regulamin Wypożyczalni Samochodów Euro Style 

 
1. Pojazd – samochód określony w Umowie Najmu, do którego Hubert Świsłocki posiada tytuł prawny; 
2. Czynsz – kwota ustalona w Umowie Najmu za jedną dobę wynajmu pojazdu; 
3. Najemca będący konsumentem - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
4. Najemca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej; 
5. Wynajmujący - Hubert Świsłocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Euro-Style Hubert Świsłocki, ul. Gierymskiego 5/24, 00-792 Warszawa, bądź osoba upoważniona przez Pana Huberta Świsłockiego do 

dokonywania czynności wynikających i związanych z realizacją Umowy Najmu i Warunków Najmu; 
6. Przekazanie pojazdu – moment, w którym Wynajmujący i Najemca/Najemca będący konsumentem podpisują protokół zdawczo – odbiorczy a Wynajmujący umożliwia dostarcza pojazd; 
7. Odbiór/zwrot pojazdu – moment, w którym Wynajmujący i Najemca/Najemca będący konsumentem podpisują protokół zdawczo-odbiorczy a Najemca zwraca pojazd Wynajmującemu; 
8. Warunki Najmu – stanowiące integralną część Umowy, które obowiązują Najemcę w całości, a Najemcę będącego konsumentem w zaakceptowanym zakresie; 
§ 1 Odbiór i zwrot pojazdu. 
1. Odbiór oraz zwrot samochodu będzie następował w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Wynajmującego. Odbiór i zwrot samochodu jest każdorazowo potwierdzany przez Wynajmującego i Najemcę protokołem zdawczo-

odbiorczym. 
2. Istnieje możliwość zwrotu samochodu w innym miejscu niż określone w ust. 1 jednakże wymaga to uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem nieważności wyrażonej przez Wynajmującego. 
3. Opłaty za wynajem oraz opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu lub całkowitej rezygnacji z wynajmu. 
4. W przypadku wynajmu długoterminowego płatność regulowana jest na podstawie faktury VAT wystawianej z terminem płatności przypadającej na dzień rozpoczęcia kolejnego okresu wynajmu. 
§ 2 Odpowiedzialność Najemcy. 
1. Najemca oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność za wynajmowany samochód przez okres od momentu jego wydania Najemcy do momentu jego zwrotu Wynajmującemu. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną (w 

tym kaucja) za wynajmowany samochód. 
a) w przypadku jego uszkodzenia spowodowanego z winy Najemcy lub osób trzecich bez wskazania Sprawcy uszkodzenia, 
b) kradzieży częściowej lub całkowitej nie objętej ubezpieczeniem AC (w przypadku, gdy pojazd jest ubezpieczony AC) lub zaistniałej w okolicznościach co do których istnieją wyłączenia odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela pojazdu, 
c) w przypadku zaistnienia innej szkody, w pojeździe poza nim, w wyniku naruszenia zasad ruchu drogowego lub innych obowiązujących przepisów prawa, jeżeli w wyniku tego zdarzenia lub zaniechania odpowiednich czynności 

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, 
d) w przypadku kradzieży sprzętu, urządzenia lub instalacji zamontowanych w pojeździe stanowiących wyposażenie dodatkowe (np. radioodbiorniki, odtwarzacze, sprzęt łączności radiotelefonicznej, bagażnik dachowy), które 

nie są objęte ubezpieczeniem. 
2. Najemca odpowiada w pełnej wysokości za szkody związane z uszkodzeniem szyb w samochodzie (odpryski, pęknięcia),zniszczenia czy też zabrudzenia tapicerki, i wnętrza pojazdu, akty wandalizmu, a także uszkodzeniem 

felg i opon. 
3. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kar i mandatów nałożonych w związku z naruszeniem uregulowań prawnych związanych z użytkowaniem samochodu. 
4. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów ponoszonych i poniesionych kosztów w przypadku skonfiskowania samochodu przez służby mundurowe i organy ścigania. 
5. Najemca oświadcza, iż znane są mu wszystkie warunki ubezpieczenia OC dotyczące wynajmowanego pojazdu. 
§ 3 Obowiązki Najemcy. 
1. Najemca zobowiązuje się do nie udostępniania pojazdu osobom trzecim w jakiejkolwiek formie bez uprzedniego uzyskania zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności od Wynajmującego. 
2. Najemca zobowiązuje się do używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w warunkach przewidzianych dla jego normalnej eksploatacji, a w szczególności Najemca zobowiązuje się do: 

a) zabezpieczenia pojazdu poprzez jego zamknięcie oraz uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń chroniących pojazd przed kradzieżą przy każdorazowym jego opuszczaniu, 
b) zabezpieczenia kluczyków oraz dokumentów pojazdu z należytą starannością poza pojazdem. W przypadku utraty kluczyka, dokumentów lub tablic – utrata kaucji, 
c) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa gdzie pojazd jest używany, w tym w szczególności przepisów prawa ruchu drogowego, 
d) parkowania samochodu w miejscach do tego wyznaczonych (nocne parkowanie parking strzeżony, teren posesji, garaż)  
e) sprawdzanie poziomu oleju, płynu chłodniczego oraz hamulcowego jak, oraz w przypadku Diesli poziom AdBlue 
f) sprawdzania oświetlenia i wszystkich świateł samochodu oraz ciśnienia w ogumieniu 
g) stosowanie właściwego paliwa do danego samochodu zgodnie z oznaczeniem na protokole zdawczo/odbiorczym  
h) udostępnianie samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego, serwisu lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez wypożyczalnię  

3. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów i opłat eksploatacyjnych związanych z używaniem pojazdu (np. paliwo i  inne materiały eksploatacyjne takie jak płyn do spryskiwaczy, AdBlue, żarówki). 
4. Najemca przed zawarciem Umowy przedstawi Wynajmującemu prawo jazdy ważne na terytorium RP. 
§ 4 Obowiązki Stron i wzajemne rozliczenia Stron. 
1. Po zakończeniu Umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód w stanie niepogorszonym. Jakiekolwiek uwagi Najemcy dotyczące samochodu powinny być zgłoszone najpóźniej w momencie podpisania protokołu 

zdawczo – odbiorczego. 
2. W przypadku zwrotu przez Najemcę samochodu nie umytego, Najemca wyraża zgodę na obciążenie go dodatkowymi opłatami.  

Opłata dodatkowa będzie odpowiednio wynosiła 100 zł za mycie samochodu i 250 zł za pranie tapicerki samochodu. 
3. Najemca płaci za umówiony czynsz Wynajmującemu z góry. W przypadku braku płatności do 48h skutkuje to automatycznie wypowiedzeniem umowy i zobowiązuje Najemcę do natychmiastowego zwrotu samochodu w siedzibie 

wypożyczalni. 
4. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT na rzecz Najemcy.  
5. Wszystkie ceny ujęte w Umowie są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek. 
6. Najemca zobowiązuje się do niepalenia tytoniu w pojeździe oraz do nie przewożenia zwierząt pojazdem bez specjalnego zabezpieczenia (klatka lub transporter), utrata kaucji. 
7. Utrata całej kaucji w przypadku przekroczenia granic RP bez pisemnej zgody wypożyczalni 

- w przypadku awarii silnika poprzez zalanie nieodpowiedniego paliwa najemca pokrywa wszystkie koszty związane z naprawami. 
8. W razie demontażu elementów nadwozia, oraz uszkodzenie systemu GPS bądź jego zakłócanie utrata całej kaucji. 
9. Zakaz mycia samochodów na myjni automatycznej możliwa utrata kaucji 
10. Zakaz prowadzenia pojazdu z zakazem sądowym lub zatrzymanymi uprawnieniami na okres 3 miesięcy.  
11. Opłata dodatkowa, wynajem i zwrot samochodu po godzinach pracy biura 50 zł brutto, zaś w Święta 100 zł brutto 
12. W razie uszkodzenia samochodu koszty pokrywa najemca, jest za to w pełni odpowiedzialny. 
13. Kosztorys/wycena naprawy samochodu na życzenie klienta za dodatkową opłata 350zł brutto 
14. Naprawy/serwis tylko w autoryzowanym serwisie ASO 
§ 5 Uszkodzenie pojazdu. 
1. W przypadku szkody, kolizji z Oc sprawcy innego uczestnika ruchu, wypożyczalnia nie ponosi kosztów związanych z nie wykorzystaniem okresu najmu i innych kosztów. Najemca nie zostanie obciążony żadnymi kosztami, 

jednakże zobowiązany jest współdziałać z wypożyczalnią i zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia 
pojazdu i dokument tożsamości. W przypadku braku niezbędnej dokumentacji w szkodzie, zostanie on obciążony w pełni kosztami szkody. Ponadto do momentu wypłaty odszkodowania wstrzymany zostaje zwrot kaucji 

2. Jeżeli w wyniku postępowania okaże się, iż szkoda powstała w okolicznościach za które odpowiedzialność ponosi Najemca czynsz, o którym mowa w ust. 1, zostanie zaliczony na poczet należnego Wynajmującemu 
odszkodowania. Będzie on płatny przez Najemcę do  czasu zakończenia postepowania związanego z likwidacją szkody.  

3. W razie wypadku, kolizji lub kradzieży pojazdu obowiązkiem Najemcy jest poinformowane Wynajmującego o tym zdarzeniu w ciągu 24 godzin licząc od chwili zdarzenia. Najemca zobowiązany jest do dostarczenia Wynajmującemu 
w terminie 48 godzin, raportu powypadkowego, aktualnej kserokopii prawa jazdy i dokumentu tożsamości kierowcy oraz kluczyków i dokumentów pojazdu, a w sytuacji także raportu policyjnego określającego sprawcę 
zdarzenia (jeżeli taki został sporządzony). 

4. W przypadku nie wywiązania się Najemcy z obowiązków w ust. 3, Najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 1000 zł  
5. Pomimo zastrzeżonej kary umownej określonej w ust. 4 Wynajmujący będzie uprawniony do dochodzenia od Najemcy odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

a) W przypadku kradzieży bądź przywłaszczenia auta przez Najemcę, Najemca zapłaci kare umowną w wysokości wartości auta 
b) W przypadku próby kradzieży bądź przywłaszczenia auta Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 30.000 zł 

6. W razie trwałej nieprzydatności (tj.: kradzież, szkoda całkowita) pojazdu do użytku, na życzenie Najemcy, Wynajmujący udostępni samochód zastępczy (w siedzibie Wynajmującego), najpóźniej w ciągu 48 godzin od uzyskania 
informacji od Najemcy, że samochód jest niesprawny. W przypadku udostępnienia przez Wynajmującego samochodu zastępczego strony zawierają koleją Umowę, zaś Najemca wpłaca kolejną kaucję 

§ 6 Wypowiedzenia Umowy. 

      1. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. Klient odpowiada do wysokości wpłaconej kaucji(podpisania umowy).  

2. Umowa Najmu zostaje zawarta na czas określony, z możliwością jej dalszego przedłużenia. 
3. Wynajmującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z postanowień Warunków Najmu, a w szczególności w przypadku: 

a) stwierdzenia nie zapewnienia przez Najemcę należytych warunków przechowywania, eksploatacji i obsługi technicznej pojazdu, 
b) dokonywania przez Najemcę zmian i przeróbek w pojeździe, 
c) udostępnienia przez Najemcę pojazdu do użytkowania osobie trzeciej. 

4. W przypadku naruszenia postanowień Warunków Najmu,  Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości ½ umówionego czynszu za najmem pojazdu, ponadto z utratą 
kaucji 

5. Pomimo zastrzeżonej kary umownej określonej w ust. 3 Wynajmujący będzie uprawniony do dochodzenia od Najemcy odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym w 
przypadku zaistniałej szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Najemca. 

   § 7 Obowiązki Wynajmującego. 
Wynajmujący zobowiązuje się do: 

a) ponoszenia kosztów obowiązkowych przeglądów technicznych – zgodnie z instrukcją obsługi samochodu, 
§ 8 Postanowienia końcowe. 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy i Warunków Najmu wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Wynajmującego. 
3. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Wynajmujący i Najemca będący konsumentem oświadcza, iż zapoznał się z treścią Warunków Najmu, przed zawarciem Umowy, co stwierdza własnoręcznym podpisem oraz oświadczeniem, iż „zapoznałem się z Warunkami 

Najmu przed zawarciem Umowy. Mam wiedzę i świadomość, co do ciążących na mnie obowiązkach i obowiązki te akceptuję” 
5. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją i wynajmem samochodu oraz likwidacją szkody, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b,c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
6. Niniejszym zamawiam natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usług i przyjmuję do wiadomości, że utracę przysługujące mi prawo do odst ąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o 

świadczeniu usług. 
§ 9 W przypadku pośrednictwa wynajmu, strony zobowiązują się do nie przejmowania klienta w okresie 12 miesięcy od pierwszego dnia wynajmu pod karą umowną 10 000 zł. 
................................................................................................................................................................................................................................................................ .......... 

(oświadczenie Najemcy bądź Najemcy będącego konsumentem)  

 
Kaucję zatrzymano z powodu ............................................................................................................................. ................................................................................................. 
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UBEZPIECZENIU AC NIE PODLEGAJĄ: SZYBY, OPONY, FELGI, KOŁPAKI, AKTY WANDALIZMU I ZANIEDBANIA SAMOCHODU. UBEZPIECZENIE AC DZIAŁA OD KWOTY 

DEPOZYTU W GÓRĘ. 

 

 


