REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW
§1 WSTĘP

1. Niniejszy dokument sporządzony został przez firmę POLRENT APARTMENTS & CARS
ul.Powroźnicza 21/22, Gdańsk, NIP: 5911224103, dalej nazywany będzie Regulaminem.
2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zgodnie z którymi dokonywane są rezerwacje
oraz wynajem apartamentów należących do firmy POLRENT APARTMENTS & CARS,
prezentowanych m.in. na stronie internetowej www.polrent.pl.
3. Stronami występującymi w umowie są - POLRENT APARTMENTS & CARS, zwana w dalszej
części Regulaminu Właścicielem oraz firmą bądź osobą wynajmująca apartament, zwaną w
dalszej części niniejszego Regulaminu Klientem.
4. Przestrzeganie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie obowiązuje zarówno
Wynajmującego jak i Klienta oraz jego gości.
5. Regulamin obowiązuje od 1.01.2019 do odwołania.

§2 ZAKRES UMOWY NAJMU

1. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem obiektu, a firmą/osobą wynajmującą obejmuje
tylko i wyłącznie wynajem apartamentu.
2. Ceny podane na stronie internetowej www.polrent.pl oraz innych środkach przekazu
przedstawiają całkowitą cenę wynajmu uwzględniającą podatki oraz opłaty za media i
obsługę po wymeldowaniu, tj. sprzątanie apartamentu.

§3 SPOSOBY REZERWACJI

Rezerwacji apartamentów można dokonać poprzez:
1. Wypełnienie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej
www.polrent.pl. W chwili rezerwacji Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty
rezerwacyjnej w wysokości 50% całkowitej kwoty najmu. Opłata rezerwacyjna jest
jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji apartamentu na podstawie, którego wyłączona
zostanie możliwość rezerwacji apartamentu w okresie, który został zarezerwowany przez
Klienta. W przypadku braku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w terminie 24 godzin od
złożenia rezerwacji nasz system usunie rezerwację automatycznie.
2. Telefonicznie, dzwoniąc do biura POLRENT pod numer +48 601 502 501 lub +48 607 206 607.
Po weryfikacji dostępności, zaproponujemy dostępny apartament, za który Klient
zobowiązany jest dokonać opłaty rezerwacyjnej w terminie 24 godzin od otrzymania
informacji o rezerwacji w postaci wiadomości e-mail. W przypadku braku uiszczenia opłaty
rezerwacyjnej w terminie 24 godzin od złożenia rezerwacji zostanie ona usunięta.

3. Wysyłając wiadomość e-mail. Po weryfikacji dostępności, zaproponujemy dostępny
apartament, za który Klient zobowiązany jest dokonać opłaty rezerwacyjnej w terminie 24
godzin od otrzymania informacji o rezerwacji w postaci wiadomości e-mail. W przypadku
braku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w terminie 24 godzin od złożenia rezerwacji zostanie
ona usunięta.
4. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§4 ZMIANA, ANULOWANIE ORAZ PRZEDŁUŻENIE POBYTU

1. Dopuszczamy możliwość zmiany terminu pobytu lub anulowanie rezerwacji pod
warunkiem, że zmiana lub anulowanie nastąpi co najmniej na 60 dni przed terminem
przyjazdu oraz w przypadku zmiany terminu gdy apartament jest dostępny w nowym
zaproponowanym przez Klienta terminie.
2. Możliwość zmiany terminu rezerwacji istnieje wyłącznie za zgodą POLRENT APARTMENTS.
3. Opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji na 60 dni przed
terminem przyjazdu. Jeśli rezygnacja nastąpi na 1 do 59 dni przed przyjazdem opłata
rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
4. Zmiana okresu wynajmu na krótszy, która nastąpi na 30 dni przed przyjazdem, jest możliwa,
aczkolwiek Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów za zarezerwowane noclegi.
5. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem,
opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
6. POLRENT APARTMENTS przyjmuje rezerwacje na pobyt nie krótszy niż dwie doby.
7. Dopuszczalne jest przedłużenie aktualnego pobytu, ale tylko w sytuacji gdy apartament nie
został zarezerwowany przez innego Klienta w danym terminie.

§5 CESJA REZERWACJI

1. W każdej chwili Klient może dokonać zmiany osoby dokonującej rezerwacji pod warunkiem,
że osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki oraz spełni warunki
opisane w niniejszej umowie.

§6 ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE

1. Zameldowanie o ile wcześniej nie zostało zmienione w ustaleniach z Wynajmującym
odbywa się od godziny 15.00.
2. Podczas zameldowania i wymeldowania obecna musi być osoba dokonująca rezerwacji. W
celu potwierdzenia tożsamości Wynajmujący poprosi o dokument potwierdzający dane
personalne.
3. Wymeldowanie powinno nastąpić do godziny 11.00, ewentualnie w innej godzinie ustalonej
z Wynajmującym. Klient zobowiązany jest poinformować POLRENT APARTMENTS o

planowanej godzinie opuszczenia apartamentu w celu umówienia się na przekazanie
lokalu. Opóźnienie wymeldowania lub brak informacji o planowanej godzinie wyjazdu
będzie skutkowało naliczeniem opłat za kolejną dobę wg cen ze strony www.polrent.pl.
4. POLRENT APARTMENTS zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobom pod wpływem
alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a tym samym
stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia, osób niepełnoletnich,
osób nie posiadających dowodu osobistego w dniu zameldowania.

§7 OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient ma obowiązek pozostawić obiekt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w
którym zastał podczas zameldowania.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania z apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Klient zobowiązuje się do nie kopiowania przekazanych mu na czas pobytu kluczy.
4. Klient zobowiązuje się przestrzegać ciszy nocnej obowiązującej w godzinach 22:00 - 6:00.
5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP oraz PPOŻ obiektu.
6. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia apartamentu w momencie opuszczenia go,
zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz.
7. W momencie rażącego naruszenia zasad określonych w tym Regulaminie, Wynajmujący ma
prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym co skutkuje dobrowolnym
opuszczeniem apartamentu przez Klienta w trybie natychmiastowym.
8. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone w
apartamencie, powstałe z jego winy lub odwiedzających go gości. W takiej sytuacji
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej Klienta w celu
naprawienia szkody.
9. Wszystkie zachowania zakłócające spokój mieszkańców skutkują natychmiastowym
wypowiedzeniem umowy pod rygorem utraty całkowitej kwoty za pobyt w apartamencie.

§8 DZIECI DO LAT 5

1. Pobyt dzieci w wieku do lat 5 śpiące z osobą dorosłą, dla których nie jest wymagany
dodatkowy komplet pościeli jest bezpłatny.
2. O ilości dzieci, które będą przebywały w apartamencie należy powiadomić Wynajmującego
w momencie zameldowania.

§9 ZWIERZĘTA

1. Dopuszczalny jest pobyt zwierząt domowych - psów oraz kotów za dodatkową opłatą - 100zł
/ doba.

§10 SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia, których skutków nie
można zlikwidować od ręki POLRENT APARTMENTS zastrzega sobie prawo zaproponowania
Klientowi apartamentu zastępczego, podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.
2. POLRENT APARTMENTS ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia zjawisk
mających charakter siły wyższej.
3. W przypadku wystąpienia sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo Klienta lub jego
majątku z powodów niezależnych od POLRENT APARTMENTS Wynajmujący zastrzega sobie
prawo do odstąpienia od wykonania najmu.
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej Klient otrzyma zwrot kosztów po rozliczeniu kwoty za
zrealizowane już usługi.

§11 SPORY

1. Wszelkie spory rozstrzygane będą na podstawie prawa obowiązującego w kraju na terenie
którego POLRENT APARTMENTS prowadzi działalność gospodarczą.
2. Powstałe spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby firmy Wynajmującego.

§12 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych
osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom
trzecim. Akceptując Regulamin, osoba przekazująca informacje wyraża zgodę i oświadcza, iż
została poinformowana, że ma prawo do wglądu przetwarzanych danych, a także żądania
ich usunięcia.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW
§1 WSTĘP

1. Niniejszy dokument sporządzony został przez firmę POLRENT APARTMENTS & CARS
ul.Powroźnicza 21/22, Gdańsk, NIP: 5911224103, dalej nazywany będzie Regulaminem.
2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zgodnie z którymi dokonywane są rezerwacje
oraz wynajem samochodów należących do firmy POLRENT APARTMENTS & CARS,
prezentowanych m.in. na stronie internetowej www.polrent.pl.
3. Stronami występującymi w umowie są - POLRENT APARTMENTS & CARS, zwana w dalszej
części Regulaminu Właścicielem oraz firmą bądź osobą wynajmującą samochód, zwaną w
dalszej części niniejszego Regulaminu Klientem.

4. Przestrzeganie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie obowiązuje zarówno
Wynajmującego jak i Klienta.
5. Regulamin obowiązuje od 1.01.2019 do odwołania.

§2 ZAKRES UMOWY NAJMU

1. Umowa zawarta pomiędzy Właściciele, a firmą/osobą wynajmującą obejmuje wyłącznie
wynajem samochodu.
2. Ceny podane na stronie internetowej www.polrent.pl oraz innych środkach przekazu
przedstawiają całkowitą cenę wynajmu uwzględniającą podatki oraz ubezpieczenie
pojazdu.

§3 SPOSOBY REZERWACJI
1.

2.

3.

4.

Rezerwacji samochodów można dokonać poprzez:
Wypełnienie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej
www.polrent.pl. W chwili rezerwacji Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty
rezerwacyjnej w wysokości 50% całkowitej kwoty najmu. Opłata rezerwacyjna jest
jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji samochodu na podstawie, którego wyłączona
zostanie możliwość rezerwacji samochodu w okresie, który został zarezerwowany przez
Klienta. W przypadku braku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w terminie 24 godzin od
złożenia rezerwacji nasz system usunie rezerwację automatycznie.
Telefonicznie, dzwoniąc do biura POLRENT pod numer +48 601 502 501 lub +48 607 206 607.
Po weryfikacji dostępności, zaproponujemy dostępny samochód, za który Klient
zobowiązany jest dokonać opłaty rezerwacyjnej w terminie 24 godzin od otrzymania
informacji o rezerwacji w postaci wiadomości e-mail. W przypadku braku uiszczenia opłaty
rezerwacyjnej w terminie 24 godzin od złożenia rezerwacji zostanie ona usunięta.
Wysyłając wiadomość e-mail. Po weryfikacji dostępności, zaproponujemy dostępny
samochód, za który Klient zobowiązany jest dokonać opłaty rezerwacyjnej w terminie 24
godzin od otrzymania informacji o rezerwacji w postaci wiadomości e-mail. W przypadku
braku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w terminie 24 godzin od złożenia rezerwacji zostanie
ona usunięta.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§4 ZMIANA, ANULOWANIE ORAZ PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU

1. Dopuszczamy możliwość zmiany terminu wynajmu lub anulowanie rezerwacji pod
warunkiem, że zmiana lub anulowanie nastąpi co najmniej na 60 dni przed terminem
wynajęcia auta oraz w przypadku zmiany terminu gdy samochód jest dostępny w nowym
zaproponowanym przez Klienta terminie.

2. Możliwość zmiany terminu rezerwacji istnieje wyłącznie za zgodą POLRENT APARTMENTS.
3. Opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji na 60 dni przed
terminem wynajęcia samochodu. Jeśli rezygnacja nastąpi na 1 do 59 dni przed datą najmu
opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
4. Zmiana okresu wynajmu na krótszy, która nastąpi na 30 dni przed dniem wynajęcia auta,
jest możliwa, aczkolwiek Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów za
zarezerwowane auto.
5. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed dniem wynajmu,
opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
6. POLRENT APARTMENTS przyjmuje rezerwacje na wynajem samochodów nie krótszy niż dwie
doby.
7. Dopuszczalne jest przedłużenie aktualnego wynajmu, ale tylko w sytuacji gdy samochód
nie został zarezerwowany przez innego Klienta w danym terminie.

§5 CESJA REZERWACJI

1. W każdej chwili Klient może dokonać zmiany osoby dokonującej rezerwacji pod warunkiem,
że osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki oraz spełni warunki
opisane w niniejszej umowie.

§6 ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE WYNAJMU POJAZDU

1. Rozpoczęcie najmu pojazdu następuje w dniu i godzinie określonej w umowie wynajmu i
protokole przekazania pojazdu.
2. Doba wynajmu trwa 24 godziny licząc od godziny, o której mowa w ust.1. Dopuszczalne
opóźnienie zwrotu pojazdu wynosi maksymalnie do 60 minut. Opóźnienie zwrotu pojazdu o
ponad 60 minut spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 3 krotności stawki
podstawowej za dobę, naliczanej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia zwrotu pojazdu.
3. Każde przedłużenie lub skrócenie okresu wynajmu pojazdu wymaga zgody Wynajmującego.
Taki zamiar powinien być zgłoszony Wynajmującemu minimum 24 godziny przed upływem
terminu zwrotu samochodu. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia okresu wynajmu i dalsze
użytkowanie pojazdu będzie traktowane jako przywłaszczenie mienia (przestępstwo z art.
284 kodeksu karnego) oraz zostanie zgłoszone przez Wynajmującego organom ścigania
(Policji lub Prokuraturze), a ochrona z tytułu ubezpieczenia polisą Auto-Casco wygaśnie. W
przypadku braku terminowego zwrotu samochodu Wynajmujący upoważniony jest do
odbioru od Klienta pojazdu wraz z kluczem, dowodem rejestracyjnym i polisą oraz
obciążenia Klienta wszystkimi poniesionymi z tego tytułu kosztami dodatkowymi.

§7 WYDANIE I ZWROT POJAZDU

1. Pojazd wydawany jest Klientowi, w chwili rozpoczęcia umowy wynajmu. Wszystkie
samochody wynajmowane przez POLRENT są czyste wewnątrz i na zewnątrz, zatankowane
do pełna, przy czym ilość paliwa jest określona dodatkowo w protokole przekazania
pojazdu.
2. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego pojazdu Klient zobowiązany jest
zgłosić Wynajmującemu w chwili przekazania pojazdu. Zgłoszone zastrzeżenia Wynajmujący
wskaże w protokole przekazania pojazdu. Jeżeli Klient nie zgłosi zastrzeżeń przyjmuje się, że
stan techniczny pojazdu był dobry, bez żadnych stwierdzonych w pojeździe wad fizycznych
czy usterek, zgodnie z protokołem przekazania pojazdu.
3. Po upływie okresu najmu Klient zobowiązany jest zwrócić pojazd Wynajmującemu w
miejscu i w dniu określonym w umowie wynajmu.
4. Pojazd powinien być zwrócony w takim stanie w jakim został odebrany tj. pojazd powinien
zostać zwrócony w stanie nie pogorszonym, ponad stan wynikający z jego prawidłowego
używania. Jeżeli stan zwróconego pojazdu nie będzie odpowiadał stanowi, opisanym w
protokole przekazania pojazdu Klient ponosi względem Wynajmującego odpowiedzialność
na zasadach określonych w § 12.
5. Wraz z pojazdem Klient zobowiązany jest zwrócić również wszelkie dokumenty, które
zostały przekazane w chwili rozpoczęcia umowy najmu. W przypadku zgubienia
dokumentów lub kluczyka Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów wytworzenia
wtórników (duplikatów) dowodu rejestracyjnego i polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku
utraty klucza kosztów wyrobienia nowego klucza do pojazdu wraz z kodowaniem i/lub
wymianą zamków, jak również do pokrycia kosztów zabezpieczenia pojazdu, a w
szczególności kosztów holowania pojazdu lub opłat za pozostawienie samochodu na
terenie parkingu strzeżonego.
6. Zabronione jest przekazywanie kluczyków do samochodu oraz dokumentów samochodu
osobom nieuprawnionym. Zwrot samochodu powinien być potwierdzony protokołem
odbioru podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego oraz Klienta. Jeżeli Klient uchyla
się od udziału w odbiorze samochodu lub podpisaniu protokołu odbioru albo jest
nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu samochodu, Wynajmujący może
dokonać odbioru samochodu jednostronnie, podpisując protokół odbioru.
7. Klient jest zobowiązany do zwrotu samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał
przy odbiorze samochodu. W przypadku niezgodności ze stanem pierwotnym Wynajmujący
obciąży Klienta kosztami uzupełnienia paliwa i opłatą dodatkową w wysokości 200zł.

§8 WARUNKI UŻYWANIA POJAZDU

1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym i drogach
publicznych obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Klient odpowiedzialny jest
za naruszenie zasad ruchu drogowego, a w szczególności za wszelkie przestępstwa oraz

wykroczenia drogowe, zaistniałe w trakcie trwania umowy wynajmu, związane z
korzystaniem z pojazdu. Klient ponosi również wyłączną odpowiedzialność za pokrywanie
wszelkich zobowiązań związanych z naruszeniami oraz zobowiązuje się do pokrycia
odszkodowań, kar, grzywien, mandatów oraz innych należności o charakterze pieniężnym
bądź niepieniężnym, które powstały w trakcie wynajmu. W przypadku gdy to Wynajmujący
zostanie obciążony z tytułu naruszenia przez Klienta prawa, przepisów Klient zobowiązany
jest zwrócić poniesione koszty Wynajmującemu, w terminie 7 dni od daty otrzymania
stosownego powiadomienia.
2. Klient w trakcie użytkowania pojazdu zobowiązany jest do:
- Starannego zabezpieczenia pojazdu i wyposażenia dodatkowego przed kradzieżą poprzez
każdorazowe zamykanie pojazdu, szyb, bagażnika i włączanie alarmu oraz zabezpieczenie
poza pojazdem dowodu rejestracyjnego z kluczem (pozostawienie dokumentów i/lub
klucza w pojeździe jest zabronione i skutkuje brakiem ochrony z tytułu ubezpieczenia
Auto-Casco od kradzieży pojazdu).
- Rutynowej kontroli wskaźników znajdujących się na desce rozdzielczej, a w razie
zasygnalizowania o nieprawidłowości lub awarii pojazdu natychmiastowego zatrzymania
pojazdu i telefonicznego powiadomienia Wynajmującego.
- Rutynowej kontroli stanu technicznego pojazdu wynikającego z bieżącego użytkowania
poprzez sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie własnym kosztem: oleju silnikowego,
płynu do spryskiwaczy, ciśnienia w ogumieniu, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i
drogowych.
- Stosowania w samochodzie odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika,
podaną w dowodzie rejestracyjnym, w przekazanej umowie wynajmu w rubryce
„Samochód” oraz w pojeździe przy otworze wlewu paliwa.
- Utrzymywania samochodu w należytej czystości. Zabrania się przewożenia towarów i
środków brudzących. W pojeździe obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz
zakaz przewożenia zwierząt, co jest podyktowane dbałością o bezpieczeństwo Klienta,
zwłaszcza w czasie kierowania pojazdem. W przeciwnym razie Klient zobowiązany jest
zapłacić karę umowną w wysokości 500 PLN, co nie wyklucza możliwości dochodzenia przez
Wynajmującego odszkodowania w zakresie przekraczającym wysokość zastrzeżonej kary
umownej na zasadach ogólnych.
- Pojazd jest wyposażony w pięć kół bez uszkodzeń. W razie uszkodzenia przez Klienta
któregokolwiek z nich w trakcie trwania umowy wynajmu, Klient jest zobowiązany do
naprawy lub wymiany na własny koszt kompletnego koła odpowiadającego wszelkim
parametrom koła uszkodzonego.
3. Pojazd nie może być używany:
- przez osobę trzecią inną niż Klient, chyba że Wynajmujący wyrazi na to pisemną zgodę, w
takim przypadku dane personalne oraz adres zamieszkania takiej osoby (dalej – inna osoba

trzecia) zostaną wpisane w stosownej rubryce znajdującej się w umowie wynajmu; osoba
trzecia powinna posiadać ważne prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport i mieć
ukończone 21 lat.
- jeżeli Klient lub inna osoba trzecia znajdują się pod wpływem alkoholu, środków
halucynogennych, narkotyków lub innych środków bądź substancji psychotropowych, a w
szczególności takich, które osłabiają świadomość lub zdolność koncentracji;
- przez osobę nie uwzględnioną w zawieranej umowie;
- poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę poprzez
uzupełnienie stosownej rubryki znajdującej się w umowie wynajmu „Wyjazd za granicę”;
Zamiar użytkowania samochodu poza granicami RP należy zgłosić Wynajmującemu w
momencie rezerwacji pojazdu w celu ubezpieczenia samochodu przez Wynajmującego od
odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym. Użytkowanie pojazdu poza granicami RP
bez zgłoszenia takiego zamiaru przez Klienta lub osobę trzecią będzie równoznaczne z
nałożeniem kary na Klienta w wysokości 1000 PLN za każdą rozpoczętą dobę użytkowania
samochodu poza granicami RP;
- w wyścigach, rajdach lub innych zawodach o charakterze sportowym;
- do zarobkowego przewozu osób, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę poprzez
uzupełnienie stosownej rubryki znajdującej się w umowie wynajmu;
- do zarobkowego lub niezarobkowego przewozu rzeczy, chyba że Wynajmujący wyrazi na to
zgodę poprzez uzupełnienie stosownej rubryki znajdującej się w umowie wynajmu;
- do wszelkich czynności, które są sprzeczne z obowiązującym prawem, w tym również do
czynności sprzecznych z prawem obcego państwa, jeżeli Wynajmujący wyrazi zgodę na
używanie pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
4. Klient nie może pojazdu oddać osobie trzeciej w podnajem lub do bezpłatnego używania, za
wyjątkiem oddania w bezpłatne używanie innej osobie trzeciej, chyba że Wynajmujący
wyrazi na to zgodę. W razie wyrażenia na to zgody przez Wynajmującego zostanie
wypełniona stosowna rubryka znajdująca się w umowie wynajmu „Użytkownik”.
5. Przyjmuje się, że Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania
osoby trzeciej, w tym za takie, które spowodowały lub mogą spowodować powstanie
szkody po stronie Wynajmującego.

§9 UBEZPIECZENIE POJAZDU

1. Wynajmujący oświadcza, że pojazd jest objęty ubezpieczeniem w zakresie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w
związku z ruchem tych pojazdów (dalej – ubezpieczenie OC) oraz od utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia AUTO-CASCO (dalej – ubezpieczenie AC). Objęcie pojazdu ubezpieczeniem OC i AC
nie daje Klientowi lub osobie trzeciej prawa dochodzenia odszkodowania od właściwego
zakładu ubezpieczeń, chyba że prawo to wynika z przepisów prawa lub postanowień

stosownych ogólnych warunków ubezpieczenia. Potwierdzenie objęcia pojazdu
ubezpieczeniem AC następuje w drodze zaznaczenia przez Wynajmującego stosownej
rubryki znajdującej się w umowie wynajmu oraz podpisanie przez Klienta lub Użytkownika
zawartego w postanowieniach znajdujących się w umowie wynajmu oświadczenia o treści
„Akceptuję Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC”.
2. Wynajmujący oświadcza również, iż w ramach opłaty za wynajem określonej w cenniku,
Klient lub osoba trzecia są objęci dodatkowym ubezpieczeniem od następstw
nieszczęśliwych wypadków (dalej – ubezpieczenie NNW). Fakt objęcia Klienta lub osoby
trzeciej ochroną z tytułu ubezpieczenia NNW jest potwierdzany w drodze zaznaczenia przez
Wynajmującego stosownej rubryki znajdującej się w umowie wynajmu oraz podpisanie
przez Klienta lub osoby trzeciej zawartego w postanowieniach znajdujących się w umowie
wynajmu oświadczenia o treści „Akceptuję Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW”.
3. Jeżeli Klient lub osoba trzecia zostają objęci ochroną z tytułu ubezpieczenia NNW,
maksymalna wysokość należnego z tego tytułu odszkodowania nie może przekroczyć
10.000 PLN, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
4. Klient lub osoba trzecia zobowiązani są zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi
warunkami umów ubezpieczenia pojazdu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów
ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku
udostępnienia pojazdu poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach
wynikających z w/w dokumentów pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

§10 DODATKOWE OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Jeżeli pojazd zostanie uszkodzony lub zniszczony na skutek wypadku lub kolizji drogowej
albo w jakikolwiek sposób utracony w całości lub w części na skutek wszelkich form
kradzieży w rozumieniu przepisów kodeksu karnego, Klient lub osoba trzecia są
zobowiązani:
- natychmiast zawiadomić Policję i Wynajmującego oraz nie oddalać się z miejsca zdarzenia
do czasu przyjazdu Policji;
- zawiadomić Wynajmującego o wszelkich uszkodzeniach pojazdu, nie później niż 2 godziny
od ich zaistnienia;
- nie później niż w ciągu 12 godzin od zaistnienia któregokolwiek z w/w zdarzeń, przedstawić
Wynajmującemu kopię dokumentu tożsamości Klienta lub osoby trzeciej, jeżeli kierowała
pojazdem (dowód osobisty lub paszport), kopię prawa jazdy w/w osób, pisemny raport wraz
ze szkicem sytuacyjnym dotyczący okoliczności zdarzenia opisujący wszystkie okoliczności
wypadku lub kolizji drogowej albo miejsce i okoliczności utraty pojazdu, jak również
zawierający dane personalne i adresy zamieszkania osób uczestniczących w zdarzeniu oraz
jego świadków, a także numery rejestracyjne uczestniczących w zdarzeniu pojazdów; wraz z
raportem, o którym mowa wyżej. Klient lub osoba trzecia są również zobowiązani

przedstawić Wynajmującemu stosowną notatkę urzędową Policji, niezwłocznie po jej
uzyskaniu, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jej uzyskania.

§11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

1. Wynajmujący ponosi względem Klienta lub osoby trzeciej odpowiedzialność za szkody
stanowiące następstwo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy najmu tylko w
przypadku, gdy szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wynajmującego.

§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

1. Klient lub osoba trzecia ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody dotyczące pojazdu, w
tym również za szkody stanowiące skutek naruszenia któregokolwiek z obowiązków
określonych w zawartej umowie, bądź utratę pojazdu w całości lub w części, nawet wtedy
gdy szkoda powstała na skutek okoliczności, za które Klient lub osoba trzecia, nie ponoszą
odpowiedzialności, lecz, w którym mogli zapobiec takim działaniom.
2. Odpowiedzialność Klienta lub osoby trzeciej za szkody określone w pkt. 1, jest ograniczona
maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia
AUTO–CASCO dotyczącej samochodu, którego szkoda dotyczy.
3. W razie zaistnienia szkód, o których mowa w pkt.1, Klient lub osoba trzecia są zobowiązani
każdorazowo zapłacić Wynajmującemu udział w szkodzie. Przez „wartość szkody”, o której
mowa powyżej, należy rozumieć kwotę pieniężną odpowiadającą kosztom naprawy lub
wymiany uszkodzonych elementów pojazdu, stosowaną przez warsztaty lub serwisy
współpracujące z Wynajmującym.
4. Jeżeli szkody, o których mowa w pkt. 1, powstały na skutek:
- winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Klienta lub osoby trzeciej.
- naruszenia przez Klienta lub osobę trzecią któregokolwiek z obowiązków określonych w
regulaminie, Klient lub osoba trzecia ponoszą względem Wynajmującego pełną
odpowiedzialność za te szkody, chyba że Wynajmujący otrzyma stosowne odszkodowanie
za szkodę z właściwego zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC lub AC, które pokryje
poniesioną przez niego szkodę w całości
5. Udział w szkodzie lub odszkodowanie Klient lub osoba trzecia są zobowiązani zapłacić
Wynajmującemu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania wystosowanego przez
Wynajmującego.

§13 ZNIESIENIE UDZIAŁU W SZKODZIE AC

1. Za dodatkową opłatą Klient może wykupić „Zniesienie udziału w szkodzie z tytułu AC”, co
oznacza zredukowanie jego finansowej odpowiedzialności do kwoty 0 PLN w zakresie:

-

-

-

Kradzieży samochodu (pod warunkiem zwrotu kluczy, dowodu rejestracyjnego i polisy
ubezpieczeniowej pojazdu oraz powiadomienia Wypożyczalni / Policji o fakcie kradzieży w
czasie maksymalnym do jednej godziny od momentu stwierdzenia kradzieży).
Kradzieży zewnętrznych elementów samochodu: anteny radiowej, pokrywy (kołpaka) koła,
pióra wycieraczki szyby.
Uszkodzenia zewnętrznych powierzchni lakierowanych samochodu lub z tworzyw
sztucznych.
Warunkiem koniecznym do zastosowania niniejszego aneksu, jest powiadomienie
właściwej terytorialnie jednostki Policji w przypadku wystąpienia któregoś z powyższych
zdarzeń.
Klient zostanie obciążony opłatą dodatkową za zniesienie udziału w szkodzie AC zgodnie z
ceną podaną na stronie www.polrent.pl.
Klient odpowiada finansowo do pełnej wartości szkody, w przypadku jego umyślnego
działania, zaniechania lub niedbalstwa, a także w przypadku:
naruszenia przez Klienta przepisów o ruchu drogowym,
naruszenia przez Klienta ogólnych warunków wynajmu samochodu
uczestnictwa wynajętym samochodem w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i tego
typu imprezach,
szkody w wyniku jazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających,
niedozwolonych substancji lub bez aktualnych uprawnień prawa jazdy,
ucieczki z miejsca wypadku drogowego lub kolizji,
niedopełnienia obowiązków w procesie likwidacji szkody komunikacyjnej, skutkujących
odmową wypłaty odszkodowania z winy Klienta,
braku kluczy samochodu lub dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej,
wyjazdu wynajętym samochodem poza terytorium Polski bez zgody wypożyczalni,
wypalenia lub inne uszkodzenie tapicerki, pozostawienie trwałych plam,
uszkodzenia elementów wnętrza samochodu,
zatankowanie niewłaściwego paliwa.
Wykluczenia
Szkody wykluczone z zakresu „Zniesienia udziału w szkodzie AC” pokrywane są przez Klienta
do wysokości określonej udziałem w szkodzie.
Wykluczenia to:
- uszkodzenia elementów podwozia samochodu,
- uszkodzenie którejkolwiek szyby samochodu,
- uszkodzenie lub kradzież lusterka zewnętrznego,
- uszkodzenie lub kradzież felgi aluminiowej,

-

uszkodzenie lub kradzież opony,
zdarzenia nie objęte ochroną ubezpieczeniową z zakresu AC.

§14 SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia, których skutków nie
można zlikwidować od ręki POLRENT APARTMENTS zastrzega sobie prawo zaproponowania
Klientowi samochodu zastępczego w tym samym segmencie jak pojazd pierwotnie
zarezerwowany.
2. POLRENT APARTMENTS ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia zjawisk
mających charakter siły wyższej.
3. W przypadku wystąpienia sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo Klienta lub jego
majątku z powodów niezależnych od POLRENT APARTMENTS Wynajmujący zastrzega sobie
prawo do odstąpienia od wykonania najmu.
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej Klient otrzyma zwrot kosztów po rozliczeniu kwoty za
zrealizowane już usługi.

§15 SPORY

1. Wszelkie spory rozstrzygane będą na podstawie prawa obowiązującego w kraju na terenie
którego POLRENT APARTMENTS prowadzi działalność gospodarczą.
2. Powstałe spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby firmy Wynajmującego.

§16 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych
osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom
trzecim. Akceptując Regulamin, osoba przekazująca informacje wyraża zgodę i oświadcza, iż
została poinformowana, że ma prawo do wglądu przetwarzanych danych, a także żądania
ich usunięcia.

