Regulamin
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu pojazdów zawieranych przez wypożyczalnię
samochodów Entercar. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów najmu, chyba że konkretna umowa
stanowi inaczej. Wypożyczalnia Entercar jest własnością PPUH Dacar Daniel Pintera.
2. Najemcą lub drugim kierowcą samochodu może być osoba, która ukończyła 25 lat i posiada prawo jazdy,
ważne co najmniej 1 rok na terytorium RP oraz ważny dowód osobisty lub paszport. Dokumenty te są
niezbędne do przedłożenia przed wydaniem auta.
3. Auto może być prowadzone wyłącznie przez Najemcę lub osobę podaną jako drugi kierowca. Zabrania się
podnajmowania lub użyczania auta.
4. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Wynajmującego tj.
Sąd Rejonowy w Pabianicach.
5. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji jako udział własny Najemcy w szkodzie na
pojeździe i opłaty za wynajem z góry za okres wypożyczenia według stawki obowiązującej w dniu podpisania
umowy. W przypadku pierwszego wypożyczenia przez nowego klienta płatność odbywa się za pomocą karty
płatniczej.
6. Kaucja płatna gotówką lub przelewem na konto bankowe Najemcy zwracana jest w takiej samej formie w
momencie zwrotu nieuszkodzonego przedmiotu najmu. W szczególnych przypadkach (takich jak: zwrot
samochodu po godzinach pracy biura, zwrot poza siedzibą Wynajmującego lub zwrot auta z zabrudzoną
karoserią uniemożliwiającą dokładne oględziny pojazdu) może być zwrócona na następny dzień roboczy .
7. W przypadku awarii lub zdarzenia drogowego z udziałem wynajmowanego samochodu kierowca ma obowiązek
niezwłocznie skontaktować się z wypożyczalnią dzwoniąc na numer telefonu, który widnieje na protokole
wydania auta, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez pracownika naszej firmy. W
przypadku kolizji lub wypadku należy też koniecznie wezwać policję i inne służby ratunkowe.
8. Opuszczenie samochodem granic RP bez pisemnej zgody firmy PPUH Dacar Daniel Pintera jest zabronione.
Zabrania się również:
a. palenia tytoniu lub innych substancji w samochodzie,
b. brania udziału w wyścigach, rajdach lub innych zawodach sportowych ani w treningach,
c. holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem,
d. przekraczania dopuszczalnej ładowności,
e. przewożenia niedozwolonej liczby pasażerów,
f. przewożenia przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających innym użytkownikom ruchu drogowego oraz
innych przedmiotów niedozwolonych przez Prawo Polskie,
g. używania pojazdu do nauki jazdy lub jej doskonalenia,
h. pozostawiania w pojeździe kluczy i dokumentów od pojazdu pod rygorem poniesienia pełnej
odpowiedzialności za ewentualną szkodę,
i. dokonywania przeróbek czy innych zmian w wynajętym pojeździe.
9. W przypadku naruszenia postanowień ppkt. a, b, c, d, e, f, g poprzedniego punktu Najemca będzie
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku wprowadzenia w
wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt. i. poprzedniego punktu Wynajmujący zastrzega sobie
prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę
wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.
10. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym. W przypadku przekazania
danych osobowych organom ścigania np. Policji, Straży Miejskiej, ITD, itp. najemca wnosi opłatę zgodnie z
cennikiem.
11. Przedłużenie najmu pojazdu o jedną godzinę nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat. Przekroczenie o
ponad 1 godzinę liczone jest jako dodatkowa doba.
12. W przypadku braku zwrotu pojazdu do 2 godzin po ustalonym terminie i niepoinformowania firmy PPUH Dacar
Daniel Pintera będzie potraktowane jako próba przywłaszczenia samochodu i skutkowało będzie
powiadomieniem organów ścigania.
13. Auto do dyspozycji Najemcy oddawane jest w pełni zatankowane i tak powinno być oddane. Tankowanie
powinno odbyć się bezpośrednio przed oddaniem samochodu do wypożyczalni.
14. W szczególnych przypadkach firma PPUH Dacar Daniel Pintera zastrzega sobie możliwość podstawienia auta z
tej samej klasy lub wyższej bez dodatkowych opłat w przypadku zdarzeń losowych takich jak kolizja auta lub
przyczyn niezależnych takich jak przedłużenie wynajmu przez klienta poprzednio korzystającego.

Cennik
Cennik jest integralną częścią regulaminu.
1. Palenie wyrobów tytoniowych lub innych substancji w samochodzie

900 PLN

2. Opuszczenie granic RP bez zgody

300 PLN

3. Holowanie innego pojazdu

300 PLN

4. Przekraczanie dozwolonej ładowności

400 PLN

5. Przewożenie niedozwolonej liczby pasażerów

300 PLN

6. Pranie tapicerki
7. Przekazanie danych organom ścigania lub urzędowi wystawiającemu mandat
8. Wynajem lub zwrot samochodu poza godzinami otwarcia wypożyczalni
9. Wynajem lub zwrot samochodu poza siedzibą wypożyczalni

od 50 PLN
123 PLN
50 PLN
od 50 PLN

10. Użycie samochodu w wyścigach, rajdach lub innych zawodach sportowych czy treningach

od 500 PLN

11. Przewożenie przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających innym użytkownikom ruchu
drogowego lub innych przedmiotów niedozwolonych przez Prawo Polskie

od 500 PLN

12. Używanie pojazdu do nauki jazdy lub jej doskonalenia

300 PLN

