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Samochód lub quada wypożyczyć może osoba pełnoletnia, posiadająca dwa dokumenty
tożsamości w tym prawo jazdy kat. B.
W Regulaminie jak i Umowie Wynajmu osoba wypożyczająca będzie nazywana
Pożyczającym , a P.H.U. „Centrum“ Dorota Sienkiewicz , ul. Winna , 82-300 Elbląg , NIP578-192-30-66 , Regon 280329579 Wypożyczającym.
Pożyczający wpłaca Wypożyczającemu kaucję , jako zaliczkę na pokrycie ewentualnych
kosztów naprawy , spowodowanych przez Pożyczającego. W przypodku gdy szkoda będzie
wyższa niż kaucja Pożyczający ureguluje różnicę w terminie 7 dni od otrzymania rozliczenia.
W przypodku uszkodzenia lub awari , Pożyczający zobowiązuje się do natychmiastowego
powiadomienia Wypożyczającego. Gdy uszkodzenie lub awaria spowodowane będą przez
Pożyczającego , Pożyczający ponosi koszty holowania.
Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej Pożyczający zobowiązuje się do
szybkiego kontaktu z Wypożyczającym , a gdy kolizja nastąpiła z winy osób trzecich ,
uzyskania oświadczenia sprawcy oraz zabezpieczenia pojazdu i wezwania Policji.
W przypadku kradzieży lub uszkodzenia , Pożyczający w pełni odpowiada prawnie za przyjęte
mienie oraz zabowiązuje się : zawiadomić Wypożyczającego i wezwać Policję , dostarczyć raport
sporządzony przez Policję , zabezpieczyć mienie przed dalszym uszkodzeniem lub stratą ,
poddać się dobrowolnie procedurze rozpatrzenia szkody oraz wziąć udział w rozliczeniu
kosztów szkody jeżeli nie wskaże sprawcy i nie będzie to potwierdzone przez Policję.
Wypożyczający oświadcza , że może dysponować pojazdem , który jest zawsze wypożyczany
za zgodą właściciela. Auto jest w dobrym stanie technicznym , posiada niezbędne dokumenty
i ubezpieczenie OC .
Pożyczający zobowiązuje się zwrócić pojazd sprawny technicznie , ze stanem paliwa jaki
zastał , lub uregulować za dotankowanie .
W przypadku zwrotu pojazdu w terminie wcześniejszym nie przysługuje zwrot pieniędzy za
nie wykożystany czas bez względu na warunki pogodowe i inne zdażenia.
Pożyczający zobowiązuje się do dostosowania do przepisów prawa o ruchu drogowym i
innych przepisów w tym zakresie oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z
przypadku ich naruszenia.
Pożyczający zwraca pojazd w terminie określonym umową i nie ma możliwości przedłużenia
Umowy Wynajmu bez zgody Wypożyczającego. Za samowolne przedłużenie umowy
Pożyczający ponosi koszty w wysokości 200% ceny wynajmu.
Jeżeli Pożyczający nie zwróci pojazdu do jednej godziny po terminie wskazanym w Umowie
Wynajmu i nie skontaktuje się z Wypożyczającym , Wypożyczający poinformuje organa
ścigania o kradzieży a ewentualne koszty z tym związane pokrywa Pożyczający .
W przypadku gdy Pożyczający nie wywiąże się z warunków Umowy Wynajmu ,
Wypożyczający ma prawo przekazać dane osobowe Pożyczającego.
Samochodu nie można użyczać osobom trzecim.
Pożyczający oświadcza , że będzie przestrzegał zaleceń Wypożyczającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Zapoznałem się z Regulaminem i w pełni go akceptuję.
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Podpis Pożyczającego

