REGULAMIN WYNAJMU POJAZDU FIRMA FURMAN Z DN. 01.01.2021
§1
1.
Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o oddany mu pojazd przez
wynajmującego, a w szczególności:
1.1. Uzupełniać paliwem odpowiednim do danego rodzaju silnika.
1.2. Zamykać pojazd na wszystkie zamontowane w nim zabezpieczenia.
1.3. Pozostawiać pojazd w miarę możliwości na parkingach strzeżonych lub w garażach.
1.4. Tak przechowywać dokumenty i kluczyki pojazdu, by uniemożliwić do nich dostęp osobom
trzecim.
2.
Najemcy nie wolno:
2.1. Samodzielnie dokonywać żadnych zmian ani przeróbek w pojeździe.
2.2. Udostępniać pojazdu osobom trzecim, oraz innym nie wymienionym w umowie.
2.3. Brać udział w rajdach samochodowych, wyścigach, lub zawodach sportowych
2.4. Holować innych pojazdów albo przyczep bez zgody wynajmującego.
2.5. Przewozić większej ilości osób oraz ładunku niż wynika to z ładowności w dowodzie
rejestracyjnym.
2.6. Wykorzystywać pojazdu do nauki jazdy
2.7. Sprzedać pojazdu.
2.8. Pozostawiać rzeczy wartościowych w pojeździe.
2.9. Przewozić niedozwolonych towarów.
2.10. Wykorzystywać pojazdów do jakichkolwiek przestępstw.
3.
Niezależnie od czynszu Najemca zobowiązany jest ponosić koszty paliwa. Koszty
parkowania, holowania pojazdu, wskutek naruszania przepisów ruchu drogowego, i kwoty
mandatów obciążają Najemcę.
4.
Najemca oświadcza, że jeśli udzieli autoryzacji dla karty kredytowej lub płatniczej jego
podpis poniżej upoważnia Wynajmującego do obciążenia kwotą za wynajem, kosztów
mandatów (koszty obsługi mandatu wynoszą 100,00 zł neXo, lub 150,00 zł neXo
parkowania, holowania, i uszkodzeń pojazdu jego kartą płatniczą
5.
W razie nieuregulowania terminowo faktury VAT Wynajmujący będzie uprawniony do
wystawienia noty odsetkowej w wysokości ustawowych odsetek maksymalnych.
§2
1.
W razie kolizji drogowej lub wypadku Najemca zobowiązany jest poinformować
przedstawiciela Wynajmującego oraz na miejsce zdarzenia wezwać Policję i wypełnić
zgłoszenie szkody komunikacyjnej.
2.
Najemcy nie wolno składać żadnych oświadczeń wobec uczestników kolizji bądź wypadku,
które mogłoby być podstawą dochodzenia odpowiedzialności z tytułu szkód
komunikacyjnych, bez konsultacji i poinformowania o tym fakcie wynajmującego.
3.
W razie spowodowania wypadku z winy Najemcy, gdy znajdował się On w stanie po
spożyciu alkoholu, innego podobnie działającego środka, leku obniżającego koncentrację
albo leku, po którym nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych, Najemca zobowiązany
jest ponieść całkowite koszty naprawy oraz przestoju pojazdu.
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§3
W przypadku kradzieży Najemca zobowiązany jest bezwzględnie na miejsce zdarzenia
wezwać Policję oraz poinformować przedstawiciela Wynajmującego.
W momencie przybycia przedstawiciela wynajmującego Najemca zobowiązany jest
przekazać mu dokumenty i kluczyki od pojazdu.
W razie nie dochowania powyższych obowiązków Wynajmujący obciąży Najemcę
równowartością skradzionego pojazdu.
§4
W przypadku awarii Najemca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć pojazd, a po
uzgodnieniu z Wynajmującym oddać go do warsztatu naprawczego.
W przypadku zapalenia się w pojeździe czerwonych kontrolek kierowca zobowiązany jest do
niezwłocznego zatrzymania się i skontaktowania z przedstawicielem Wynajmującego.
( w przypadku kiedy Najemca uszkodzi całkowicie silnik w wyniku nie zatrzymania się w
całości poniesie koszty naprawy silnika oraz koszty postoju pojazdu )
W razie awarii powstałej z winy Najemcy Wynajmujący zwróci taką część czynszu jaka
proporcjonalnie odpowiada nie wykorzystanemu czasowi najmu lub w ramach możliwości
podstawi do dyspozycji inny pojazd w tej samej lub podobnej klasie. Strony wyłączają inne
roszczenia Najemcy z tytułu awarii.
§5
Pojazd oddany w najem posiada pełne ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NNW ( niektóre
pojazdy nie posiadają AC przed wynajęciem proszę upewnić się u pracownika ﬁrmy Furman
czy pojazd posiada pełne AC )
W każdym przypadku Najemca będzie zobowiązany do zapłaty 10% kosztów naprawy
uszkodzonego pojazdu, lecz nie mniej niż 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) neXo w razie
uszkodzenia pojazdu, kolizji drogowej lub wypadku z jego winy lub sprawcy nieznanego.
Wówczas Wynajmujący ma prawo do zatrzymania pełnej kwoty wpłaconej na czas wynajmu
kaucji do momentu ustalenia z Towarzystwem Ubezpieczeniowym kosztów naprawy
uszkodzonego pojazdu.
W przypadku kradzieży pojazdu, próby przywłaszczenia lub przywłaszczenia pojazdu przez
Najemcę kaucja zwrotna przepada na rzecz ﬁrmy Wynajmującej.
Najemca jest odpowiedzialny za utratę dokumentów i kluczyków, w tym przypadku jest
zobowiązany do zapłaty kosztów wyrobienia nowych dokumentów i kluczyków oraz
pokrycia kosztów przestoju pojazdu.
W przypadku wpłaty niższej kaucji i zaistnienia szkody Najemca zobowiązany jest
niezwłocznie do dopłaty kaucji do wysokości określonej dla danej kategorii pojazdu.
§6
Za wcześniejszą rezerwację pojazdu Wynajmujący pobiera opłatę w wysokości 1 dobowej
stawki czynszu najmu określonej dla danej kategorii pojazdu.
Tylko w przypadku odwołania rezerwacji najpóźniej na 48 godzin przed deklarowanym
terminem rozpoczęcia najmu Wynajmujący zwraca opłatę za rezerwację.
Stawka dobowa obejmuje 24 godzinny wynajem. Zwrot pojazdu do 4 godzin później wiąże
się z opłatą za pół doby, powyżej 4 godzin za całą.
§7
Najemca ma prawo przedłużyć okres wynajmu za zgodą Wynajmującego.
Z chwilą upływu okresu wynajmu Wynajmujący wchodzi w posiadanie pojazdu bez względu
na miejsce jego położenie. Najemca w tym momencie traci wszelkie uprawnienia do
posiadania pojazdu.
W przypadkach uznanych przez Wynajmującego za uzasadnione może On wejść w
posiadanie pojazdu przed zakończeniem wynajmu.
Strony wykluczają także wszelką odpowiedzialność Wynajmującego za szkody i uszkodzenia
wynikające z odbierania pojazdu od Najemcy.
Każde opóźnienie ze zwrotem pojazdu musi być zgłaszane Wynajmującemu, w przeciwnym
razie będzie traktowane jako kradzież i Wynajmujący powiadomi Policję i inne organy
uprawnione do ścigania przestępstw.
W przypadku zwrotu pojazdu, po terminie bez powiadomienia Wynajmującego za każdą
dobę naliczona zostanie podwójna opłata dobowa.
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Jeżeli w trakcie najmu nastąpi zatrzymanie lub konﬁskata pojazdu przez uprawnione organy
z przyczyn za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, Najemca zobowiązany jest
ponieść wszelkie koszty związane z odzyskaniem pojazdu, pokryć koszty przestoju
samochodu, wg. Dobowego cennika najmu, a w razie niemożności odzyskania zapłacić
równowartość pojazdu.
Najemca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów związanych z windykacją
należności powstałych w związku z wynajmem pojazdu.

§8
Wyjazd za poza granicę RP bez zgody Firmy Furman jest bezwzględnie zabroniona.
Wyjazd pojazdem poza granice byłego ZSRR – jest zabroniony i wymaga pisemnej zgody
Wynajmującego.

§9
1.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1. Nieodpowiednie paliwo w zbiorniku,
1.2. Rzeczy należące do Najemcy pozostawione w pojeździe.
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§10
W przypadku gdy najemca podczas użytkowania pojazdu, otrzyma mandat, lub nie opłaci
płatnej strefy parkowania, lub popełni inne wykroczenia drogowe a następnie zostanie do
Firmy Furman przesłane zapytanie kto był użytkownikiem pojazdu w okresie kiedy został
nałożony mandat, Firma Furman udostępni dane kierującego za opłatą za co zostanie
obciążony Użytkownik pojazdu / ﬁrma użytkująca pojazd. Opłaty za udostępnienie danych
wynoszą:
a) mandat nałożony w Polsce 100 zł neXo
b) mandat nałożony za Granicą 200 zł neXo
§11
Najemca otrzymuje w użytkowanie pojazd czysty, zatankowany na pełnej rezerwie i jest
zobowiązany do zwrotu również pojazdu czystego i zatankowanego do wysokości zgodnej z
protokołem wydania pojazdu. W przypadku zwrotu brudnego pojazdu Najemca
zobowiązany jest do zapłaty za mycie pojazdu 50,00 zł neXo, W sytuacji gdy pojazdu został
zwrócony brudny, a po jego umyciu stwierdzone zostaną jakiekolwiek uszkodzenia, pomimo
wcześniejszego odbioru pojazdu Najemca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów
naprawy i przestoju pojazdu.
Za każdy brakujący litr paliwa Wynajmujący będzie naliczać opłatę w wysokości 6 zł
( słownie: sześć złotych ) neXo.
Najemca w trakcie najmu jest zobowiązany do wymiany przepalonych żarówek,
uzupełniania oleju, i innych płynów, a w przypadku przebicia opony – do usunięcia
uszkodzenia na własny koszt.
§12
W kwesjach nie uregulowanych w niniejszej Umowie oraz ogólnych warunkach najmu mają
zastosowanie odpowiednie przepisu Kodeksu Cywilnego.
Sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozpoznawane przez
właściwe rzeczowo Sądy Powszechne w Poznaniu.
Najemca zgadza się na kserowanie i przechowywanie jego danych osobowych, a w
przypadku nie wywiązania się z warunków Umowy lub przedstawienia fałszywych danych
Wynajmujący ma prawo do przekazania ich organom ścigania jak i umieszczania na „czarnej
liście” nieuczciwych klientów.
Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez wymogu złożenia na
nich podpisu.
§13
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy,
że:

1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Firma Furman ul. Sąsiedzka 37, 60-012
Poznań

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem:
biurofurman@wp.pl

3.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu, na podstawie i przez okres:
- założenia karty klienta do czynności związanych z wystawieniem umowy najmu pojazdu.
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit.
f RODO)
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
- statystycznych i archiwizacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Firma Furman przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez czas świadczenia
poszczególnych usług oraz po ich zakończeniu. W celu ustalenia odpowiedniego okresu
przechowywania Pana/Pani danych osobowych, bierzemy pod uwagę charakter, cele ich
przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków.
Musimy również brać pod uwagę okresy, wynikające z wymagań ustawowych lub w celu
rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku
zgłoszenia roszczenia.

4.

Firma Furman zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta
właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich
informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.

5.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.

6.

Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7.

Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.

8.

Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw
ochrony danych osobowych.

9.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych
osobowych uniemożliwi wykonanie usług.

10.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym proﬁlowania.
Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych. Dziękujemy, że korzystacie z
naszych usług.

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich powyższych warunków Umowy Najmu.

