
Warunki Ogólne Najmu Samochodu FADO 

1. Najemca oświadcza, że:  
• Podane dane są zgodne z prawdą i posiada pełną zdolność do czynności prawnych  
• Posiada aktualne uprawnienia do prowadzenia najmowanego pojazdu, a w szczególności nie jest pozbawiony tych uprawnień  i nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie o cofnięcie tych uprawnień  
• Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby wynajmującego  

2. Warunki podpisania umowy:  
• Osoba fizyczna: ukończone 21 lat, posiadanie prawa jazdy min. 1 rok, dwa dokumenty tożsamości,  
• Firma: wpis do ewidencji działalności gospodarczej/KRS, NIP, REGON  

3. Opłaty i koszty:  
• 500zł kaucji przy płatności kartą kredytową  
• 1000zł kaucji przy płatności gotówką  
• 2,5 zł za każdy kilometr za podstawienie lub odbiór pojazdu poza granicami miasta Szczecin • 25 zł za wydanie lub zwrot pojazdu poza godz inami pracy  
• 25 zł za zwrot brudnego samochodu .  
• 40 zł za doubezpieczenie pojazdu likwidujące udział własny w naprawie pojazdu.  
• 50 zł za zwrot auta z nie uzupełnionym paliwem plus koszt brakującego paliwa,  
• 100 zł w przypadku popełnienia przez najemcę wykroczenia, otrzymania mandatu, upomnienia, korespondencji z organami ścigania i administracją parkingów, 
przekazywaniu danych w sprawie ustalenia sprawcy,  
• 1000 zł za zgubienie kluczyka lub dokumentów,  
• Nie dokonanie zwrotu pojazdu w terminie skutkuje naliczeniem kary w wysokości trzykrotnej stawki dziennej brutto, co nie wyklucza ewentualnego dochodzenia 
odszkodowania.  
• 500 zł. za złamanie zakazu palenia w pojeździe,  
• 100zł za zarezerwowanie pojazdu i nie odebranie go w umówionym terminie bez wcześniejszego poinformowania wynajmującego  
• Anulowanie rezerwacji przed rozpoczęciem wyznaczonego okresu najmu jest bezpłatne  
• Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nie wynajęcia pojazdu w umówionym terminie bez podania przyczyny i zobowiązuje się do  zwrotu wniesionej kwoty przez 
najemcę.  
• Podane kwoty są wartościami brutto.  

4. Okres trwania umowy  
• Podstawowy okres najmu – 24 godziny, każda następna godzina liczona jako pełna doba,  
• Umowa została zawarta na czas określony w umowie,  
• W przypadku nie dokonania zwrotu pojazdu i nie poinformowanie wynajmującego o przyczynie skutkuje powiadomieniem organów ścigania o zaborze pojazdu.   

5. Wydanie samochodu 
• Samochód wydany jest w stanie dobrym, zatankowany do pełna, czysty co najemca potwierdza na protokole zdawczo-odbiorczym  

6. Zobowiązanie najemcy  
• Korzystanie z samochodu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami umowy,  
• Korzystać z pojazdu na terenie państw objętych ubezpieczeniem,  
• Kierować pojazdem osobiście lub wyznaczyć osobę spełniającą warunki określone w pkt.2  
• Nie dokonywać w samochodzie zmian, napraw, przeróbek,  
• Dbać o stan techniczny, dokonywać przeglądu codziennego a zwłaszcza kontrolować ilości płynów i stan ogumienia.  
• Tankowanie pojazdu może odbywać się wyłącznie na stacjach benzynowych, zabrania się tankowania paliwa  z kanistrów i innych pojemników.  
• W przypadku wystąpienia awarii bądź wyświetlenia się błędu należy natychmiast poinformować wynajmującego celem podjęcia działań służących usunięciu 
usterki  
• Zakaz poruszania się pojazdem w przypadku powstania usterki bądź informacji o usterce  
• Złamanie powyższych zakazów skutkuje karą w kwocie 1000zł bądź co nie zwalnia najemcę od poniesienia dalszych kosztów powst ałych w wyniku dalszego 
użytkowania nie sprawnego pojazdu, mającą wpływ na ciąg szkód poprzez nie usunięcie pierwotnej awarii.  
• Zapoznać się z warunkami ubezpieczenia,  
• W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży samochodu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej zapłacić w 
terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosownego odszkodowania,  
• W przypadku uszkodzenia samochodu, należy pokryć udział własny w naprawie w wysokości 25 % (nie mniej niż 1000zł) na podstawie kosztorysu naprawy 
sporządzonego przez ASO w terminie 14 dni od wezwania.  
• W przypadku uszkodzenia samochodu gdy wartość szkody nie przekracza 1000 zł , szkoda pokrywana jest w całości przez najemcę  
• W przypadku zaistnienia szkody w pojeździe lub jego utraty niezwłocznie zawiadomić policję oraz Wynajmującego. Wykonać z policją wstępne czynności 
procesowe.  
• Ponieść w całości wszelkie powstałe koszty wynikłe z eksploatacji wynajętego samochodu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu wykupionych polis , tu 
nieprawidłowym użytkowaniem, bądź z winy własnej a w szczególności spowodowane z własnej winy nieprawidłowej jazdy, dewastacj i jak i pod wpływem alkoholu 
lub podobnie działającego środka, umyślnie lub w wyniku przestępstwa.  
• Pokryć w całości zmniejszenie odszkodowania, jeżeli w toku postępowania odszkodowawczego zostanie stwierdzone potrącenie z uwagi na współwinę kierującego 
(przekroczenie prędkości, brak świateł itp.),  
• W przypadku kradzieży pojazdu wraz z dokumentami i kluczykami pokryć koszty jego utraty w całości.  
• W przypadku wystąpienia szkody kaucja zostaje zatrzymana do czasu rozliczenia szkody,  
• Zabrania się demontowania elementów wynajętego samochodu, poszczególne elementy są znakowane, w przypadku stwierdzenia demontażu lub zamiany częśc i, 
najemca obciążony będzie kosztami nowej części, karą 3.000 zł oraz o fakcie zaboru zostaną powiadomione organy ścigania,  
• Zabrania się mycia najętego samochodu w myjniach mechanicznych (tylko bezdotykowe) jak również używania środków chemicznych do czyszczenia wnętrza,  

7. Zwrot samochodu  
• Najemca zobowiązany jest dokonać zwrotu pojazdu w biurze wynajmującego, lub miejscu wcześniej uzgodnionym,  
• W przypadku wcześniejszego zwrotu wymagane jest telefoniczne powiadomienie minimum dwie godziny przed zwrotem,  
• Pojazd w momencie zwrotu winien być czysty, zatankowany do pełna stanie niepogorszonym wraz z dokumentami raz wyposażeniem z nim wydanym,  
• W przypadku gdy zwrócony pojazd będzie uszkodzony lub jego stan nie będzie odpowiadał normalnej eksploatacji Najemca zapłaci Wynajmującemu 
odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez Wynajmującego szkody  
• Przedłużenie najmu pojazdu możliwe jedynie po uprzednim uzgodnieniu tj. wydaniu zgody z Wynajmującym minimum 24 godziny przed zwrotem pojazdu przy 
najmie dłuższym niż 1 doba, przy najmie pojazdu na okres 1 doby przedłużenie ustala się z wynajmującym minimum 12 godzin prze d zwrotem pojazdu w innych 
przypadkach Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w terminie zawartym w umowie najmu.  

8. Kwestie szczególne  
• W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie ma Kodeks Cywilny,  
• Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  
• Wyrażam zgodę na dokonanie kserokopii moich dokumentów i przechowywanie kserokopii do celów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy 
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