REGULAMIN NAJMU SAMOCHODÓW
I. Wstęp
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki najmu samochodów obowiązujące w
ramach umów najmu zawieranych przez Soltec Services sp. z o.o.
2. Użyte w umowie najmu i Regulaminie określenia oznaczają:
a) Wynajmujący – Soltec Services sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul Doki 1
b) Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa zawierająca z Wynajmującym umowę najmu
samochodu,
c) Użytkownik – osoba fizyczna, która podpisuje w imieniu i na rzecz Najemcy umowę najmu i/lub jest osobą
upoważnioną przez Najemcę do kierowania najętym samochodem.
d) Pojazd albo samochód – opisany w Umowie przedmiot najmu.
3. Uprawnionymi do kierowania samochodem są wyłącznie Najemca lub Użytkownik. Kierowcą samochodu
campingowego może być Najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do umowy Najmu, jako drugi
kierowca. Kierujący samochodem campingowym musi mieć ukończone 27 lat oraz posiadać prawo jazdy
kategorii B przynajmniej od 3 lat.
II. Najemca zobowiązuje się:
1. Używać wynajętego samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami zawartej umowy.
2. Nie pozostawiać w wynajętym samochodzie związanych z nim dokumentów.
3. Zapoznać się z warunkami załączonej polisy ubezpieczeniowej, a w szczególności jej ważności w okresie
użytkowania przedmiotowego pojazdu.
4. Używać wynajętego samochodu wyłącznie na terytorium państw objętych ubezpieczeniem wynajętego
pojazdu.
5. Nie dokonywać w wynajętym samochodzie żadnych zmian.
6. Nie wykonywać samodzielnie żadnych napraw, a w przypadku awarii powiadomić niezwłocznie
Wynajmującego.
7. W trakcie użytkowania pojazdu dbać o jego stan techniczny, polegający przede wszystkim na uzupełnianiu
paliwa, płynów eksploatacyjnych (oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płyny hamulcowego i płynu do
spryskiwaczy) utrzymywaniu prawidłowego ciśnienia w oponach i sprawdzaniu działania świateł.
8. W przypadku dłuższego postoju, a w szczególności całonocnego, wynajęty pojazd parkować na parkingu
strzeżonym lub w miejscu uniemożliwiającym jego kradzież lub zniszczenie.
9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wynajętego pojazdu zawiadomić na miejscu zdarzenia Policję w
celu sporządzenia stosownego protokołu dotyczącego okoliczności zajścia zdarzenia oraz zawiadomić
Wynajmującego i przekazać mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia.
10. Najemca zobowiązuje się do:
(a) korzystania z Pojazdu wyłącznie w celach rekreacyjno-turystycznych, tym samym zabronione jest
użytkowanie Pojazdu w jakichkolwiek innych celach;
(b) niedokonywania zmian i przeróbek Pojazdu;
(c) nie brania udziału Pojazdem w imprezach typu testy, zawody, wyścigi samochodów;
(d) nie wykorzystywania Pojazdu do popełnienia lub/i pomocy w popełnieniu działań sprzecznych z
prawem, a także do innych celów, które wykraczają poza postanowienia umowy i nie są związane z
podróżą;
(e) nie używania Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych; w razie nie zastosowania się do tego
warunku, Najemca obciążony zostanie kosztami wymiany/naprawy uszkodzonych lub nadmiernie
zużytych elementów Pojazdu lub/i wyposażenia;
(f) nie przewożenia Pojazdem materiałów żrących, brudzących lub innych mogących powodować
zniszczenia lub uszkodzeniami jakichkolwiek elementów Pojazdu lub/i wyposażenia;
(g) nie przewożenia Pojazdem ładunków innych niż niezbędne dla celów związanych z podróżą oraz nie
przekraczania maksymalnej masy całkowitej Pojazdu 3500kg;
(h) nie przewożenia Pojazdem dóbr i środków zabronionych obowiązującymi w danym kraju przepisami;
(i) nie palenia w Pojeździe; w razie nie zastosowania się do warunku, Najemca obciążony zostanie
kosztami określonymi w punkcie VII;
(j) przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym obowiązujących w kraju, w którym użytkuje Pojazd
oraz zapłaty na własny koszt wszelkich nałożonych w okresie wynajmu samochodu mandatów lub
innych opłat; w przypadku wpływu do Wynajmującego dokumentu po okresie najmu, Wynajmujący
obciąży Najemcę kosztami w tym zakresie;
(k) zapoznania i stosowania się do warunków i ograniczeń zawartych w przekazanych przez
Wynajmującego Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
11. W przypadku awarii, kradzieży lub innej szkody powstałej w czasie objętym umową najmu Najemca
zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego.
12. W przypadku kolizji, wypadku drogowego lub szkód spowodowanych przez osoby trzecie Najemca
zobowiązuje się zawiadomić Policję, spisać protokół i dostarczyć go do Wynajmującego wraz z pełną informacją
nt. osoby, adresu i ubezpieczenia sprawcy oraz danych identyfikacyjnych jednostki Policji, która podjęła w tej
sprawie interwencję.
13. Za szkody spowodowane przez osoby trzecie odpowiada Najemca.
14. Strony zgodnie postanawiają, iż Najemca ponosił będzie pełną odpowiedzialność materialną za szkody w
Pojeździe, które nie są objęte ubezpieczeniem OC/AC lub w przypadku braku uchybienia zobowiązaniom

określonym w ust.4, albo w sytuacji, w której z uwagi na naruszenie postanowień Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania (np. jazda pod wpływem alkoholu,
kradzież Pojazdu z pozostawionymi dokumentami, rażące niedbalstwo).
15. Szkody z polisy Auto Casco do wysokości kaucji nie muszą być zgłaszane ani dochodzone od
ubezpieczyciela Pojazdu, lecz mogą być w pierwszej kolejności pokrywane z tej kaucji.
16. W przypadku stwierdzenia braków w Pojeździe i wyposażeniu, a także szkód i usterek wynikających z
nieprawidłowego lub wadliwego eksploatowania, Wynajmujący dochodzić będzie od Najemcy wyrównania tych
szkód. Wyrównanie szkody obejmowało będzie zarówno samą stratę jak i utracone korzyści.
17. Najemca zwróci pojazd wraz z pełnym zbiornikiem paliwa, oraz pełną butlą gazową. W przypadku
niespełnienia tych warunków Wynajmujący obciąży Najemcę opłatami wskazanymi w Regulaminie.
18. Najemca zobowiązuje się zapewnić, że postanowienia Umowy o niniejszego Regulaminu będą
przestrzegane przez każdą osobę kierującą Pojazdem.
III. Odpowiedzialność Najemcy
1. W przypadku odmowy pokrycia przez ubezpieczyciela szkody polegającej a uszkodzeniu, zniszczeniu lub
kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany jest do zapłaty stosownego odszkodowania w terminie 14 dni od dnia
wezwania do zapłaty przez Wynajmującego.
2. W przypadku uszkodzenia pojazdu, gdy szkoda pokryta będzie w całości z polisy ubezpieczeniowej, Najemca
zobowiązany jest do zapłaty w terminie 14 dni od dnia szkody udziału własnego w wysokości stosownej do treści
umowy ubezpieczenia.
3. Najemca zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku eksploatacji najmowanego samochodu
w sposób, który narusza warunki ubezpieczenia, a w szczególności spowodowane pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających, powstałe w wyniku udostępnienia pojazdu osobom trzecim lub postoju w
niewłaściwym miejscu.
4. W przypadku powstania szkody Najemca pokrywa w całości kwotę o jaką zostało zmniejszone
odszkodowanie, jeżeli zostało ono zmniejszone w wyniku wykrycia, że osoba kierująca wynajętym pojazdem
przekroczyła dopuszczalną prędkość lub w inny sposób przyczyniła się do powstania szkody.
5. W przypadku kradzieży wynajętego samochodu wraz z dokumentami lub kluczami Najemca pokrywa koszty
utraty samochodu w całości.
6. W przypadku zatrzymania wynajętego samochodu przez organy ścigania, celne albo podatkowe w związku
z popełnieniem przez Najemcę lub osobę kierującą pojazdem przestępstwa lub wykroczenia, Najemca ponosi
wszelkie związane z tym koszty, w tym w szczególności zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za
opóźnienie w obowiązku zwrotu samochodu w wysokości wskazanej w punkcie VII niniejszego Regulaminu.
7. W razie zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu z winy Najemcy, oprócz zastrzeżonych w
Regulaminie obowiązków zapłaty odszkodowania Najemca jest dodatkowo zobowiązany zapłacić opłatę w
wysokości 1000 zł tytułem pokrycia kosztów manipulacyjnych związanych z likwidacją szkody.
IV. Zobowiązania Wynajmującego:
1. Wynajmujący oddaje do używania Najemcy samochód opisany w umowie w stanie dobrym, czysty i z pełnym
bakiem paliwa.
2. Wynajmujący oświadcza, że pojazd oddany do używania Najemcy znajduje się w stanie umożliwiającym jego
prawidłową eksploatację.
3. Wynajmujący zapewnia wymagane przepisami prawa wyposażenie pojazdu,
4. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na
Najemcę, które Najemca zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie.
V. Należności i płatności
1. Najemca dokonuje zapłaty wynagrodzenia za cały deklarowany okres najmu z góry.
2. W dniu zwrotu pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić wszelkie ewentualne opłaty dodatkowe, kary i
należności, wynikające z postanowień umowy lub Regulaminu.
3. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inne zasady i terminy płatności.
4. Wszystkie określone w umowie lub w Regulaminie kwoty są wartościami netto, należy do nich doliczyć 23%
podatku VAT – nie dotyczy to kar umownych.
5. Wynagrodzenie za wynajem zawiera wyposażenie podstawowe i techniczne:
-wyposażenie kuchni (garnki, talerze, kubki, sztućce itp.)
-elementy przyłączeniowe do sieci elektrycznej (przedłużacz 15m + przejściówka)
-elementy przyłączeniowe do sieci wodnej (wąż 15m, przejściówki, końcówki)
-instalacja paneli słonecznych z przetwornicą prądu 230V na 12V
-markiza
VI. Kaucja
1. W przypadku braku jakichkolwiek roszczeń finansowych pod adresem Najemcy wynikających z wykonywania
niniejszej umowy, Wynajmujący zwróci Najemcy kaucję w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zwrotu Pojazdu.
2. Jeśli po stronie Wynajmującego istnieją roszczenia wobec Najemcy, w szczególności z tytułu braków w
wyposażeniu, uszkodzenia, innego pogorszenia albo utraty Pojazdu albo z tytułu wynagrodzeń, o których mowa
w Umowie albo regulaminie, kaucja zostanie zaliczona na poczet takich roszczeń, zaś zwrotowi podlegać będzie

jedynie ta część kaucji, która nie została wykorzystana i nie jest potrzebna na zaspokojenie tych roszczeń.
Najemca zobowiązany jest do pokrycia roszczeń przekraczających wartość kaucji, w terminie 3 (trzech) dni od
dnia zgłoszenia mu przez Wynajmującego takiego roszczenia.
3. Podstawą do wyliczenia zakresu szkód powstałych w okresie wynajmu Pojazdu może być w szczególności
“Protokół przekazania Pojazdu”, kalkulacja sporządzona przez ubezpieczyciela Pojazdu, lub kalkulacja
serwisowa, wedle wyboru Wynajmującego.
VII. Opłaty dodatkowe
1. Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia następujących opłat dodatkowych:
(a) za zwrot samochodu z pozostawionymi w nim nieczystościami – 300 zł.
(b)za zwrot samochodu z mniejszą ilością paliwa i gazu niż w chwili wydania – 100 zł + koszt brakującego
paliwa;
(c)opłata manipulacyjna za wykroczenia drogowe lub nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania
dotycząca korespondencji z urzędami – 100 zł. za każdy przypadek;
(d) zniszczenie tapicerki na łóżkach lub fotelach – 1500 zł za każde łóżko lub fotel;
(e) czyszczenie poplamionej tapicerki - 500 zł, przy czym w przypadku silnego zabrudzenia tapicerki kwota
może zostać zwiększona o faktyczny koszt czyszczenia tapicerki;
(f) zwrot nieposprzątanego kampera wewnątrz – 300 zł.;
(g) palenie papierosów oraz e-papierosów wewnątrz pojazdu – 2000 zł.
(h) zwrot Pojazdu po ustalonym terminie:
• do 4 godzin po umówionym terminie zwrotu pojazdu – 400 zł;
• powyżej 4 godzin lub po dniu ustalonym na dokonanie zwrotu – 1000 zł. za każdy dzień opóźnienia w
stosunku do ustalonego terminu zwrotu.
(i) spowodowania kolizji lub wypadku z winy Najemcy albo kierowcy Pojazdu - 3000 zł.
2. Zapłata opłaty dodatkowej albo kary umownej nie wyłącza uprawnienia możliwości dochodzenia, na zasadach
ogólnych, odszkodowania, gdy poniesiona szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej opłaty dodatkowej albo
kary umownej.
VIII. Czas trwania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony - każdorazowo wskazany w umowie.
2. Umowa może zostać przedłużona wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego na wniosek Najemcy
złożony najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień zwrotu Pojazdu – w takim wypadku wynagrodzenie
określone w umowie ulega zwiększeniu zgodnie z ustaleniami stron, a w razie nie dokonania ustaleń odnośnie
wynagrodzenia za przedłużenie - proporcjonalnie do okresu przedłużenia; w razie braku stosownego
powiadomienia Wynajmujący ma prawo naliczyć za okres dalszego korzystania z pojazdu karę umowną w
wysokości wskazanej w punkcie IX pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
3. Okresem rozliczeniowym jest doba liczona od ustalonej chwili (dnia i godziny) rozpoczęcia najmu.
IX. Zwrot samochodu
1. Najemca dokonuje zwrotu samochodu w wyznaczonym w umowie terminie.
2. Najemca dokonuje zwrotu samochodu w biurze Wynajmującego lub w innym miejscu obustronnie
uzgodnionym najpóźniej o godzinie i w dniu określonym w umowie.
3. Najemca dokonuje zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym, czysty wraz dokumentami oraz
wyposażeniem z nim wydanym.
4. Najemca dokonuje zwrotu samochodu z bakiem paliwa i gazu napełnionym do stanu z jego odbioru;
5. Po zbadaniu oddawanego samochodu, Wynajmujący dokonuje jego odbioru protokołem odbioru samochodu.
W protokole odbioru Wynajmujący określa stan oddawanego samochodu wraz z wyposażeniem oraz ilością
gazu i paliwa w zbiorniku.
6. 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. Odszkodowanie zostanie w pierwszej kolejności pokryte z wpłaconej przez Najemcę
kaucji.
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