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§ 1 Przedmiot najmu:
Przedmiotem najmu jest przyczepa szczegółowo określona w umowie najmu.

§ 2 Warunki wydania pojazdu:
Warunkiem wydania przyczepy jest:
1. Podpisanie Umowy Najmu Przyczepy
2. Zaakceptowanie Ogólnych Warunków Wynajmu Przyczepy
3. Dokonanie zapłaty należności z góry za cały okres najmu oraz wpłacenie kaucji według stawki
obowiązującej w dniu wypożyczenia określonej w Umowie Najmu Przyczepy.
4.  Okazanie  dowodu  osobistego  Najemcy  oraz  dokumentów  uprawniających  do  prowadzenia
pojazdu (prawo jazdy – w przypadku lawety B+E) i zaakceptowanie ich przez Wynajmującego lub
osobę przez niego wskazaną.

§ 3 Opłaty oraz terminy:
1. Przyczepa zostaje wynajęta na okres zawarty w Umowie Najmu Przyczepy.
2.  Najemca  zobowiązuje  się  uiścić  wszystkie  należne  opłaty  wynikające  z  Umowy  Najmu
Przyczepy z góry za cały okres najmu oraz kaucję w kwocie podanej w Umowie Najmu Przyczepy.
3.  Każde  przedłużenie  musi  być  uzgodnione  i  zatwierdzone  pisemnie  przez  przedstawiciela
Wynajmującego nie później niż 2 godziny przed zakończeniem umowy.
4. Bezprawne przedłużenie umowy upoważnia Wypożyczającego do pobrania dodatkowej opłaty 
w wysokości 200% stawki wymienionej w cenniku za dobę wynajmu na cały okres użytkowania
pojazdu  niezgodnie  z  umową  oraz  zgłoszeniem  kradzieży  oraz  podaniem  danych  osobowych
Najemcy do wiadomości Policji.
5.  Wynajmujący  uprawniony  jest  do  pobrania  z  przedmiotowej  kaucji  kwoty  na  pokrycie
ewentualnych zobowiązań Najemcy w stosunku do Wynajmującego,  m.in.  z  tytułu uszkodzenia
przedmiotu  najmu,  obliczonego  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  Najmu  Przyczepy  oraz
Załącznikiem  Nr  1  stanowiącym  jej  integralną  część,  z  tytułu  nie  uiszczenia  przez  Najemcę
stosownych opłat za czas wynajęcia przedmiotu najmu albo wymagalnych w związku z tym kar
umownych, jak również z tytułu powstałych kosztów transportu przedmiotu najmu z miejsca jego
położenia do miejsca, z którego został wynajęty. Kaucja jest zatrzymywana przez Wynajmującego
w pełnej  wysokości  do  czasu  zwrócenia  w stanie  niepogorszonym wynajętego  przez  Najemcę
przedmiotu najmu.
W przypadku gdyby zastaw nie pokrywał wysokości szkód i roszczeń Wynajmującego, Najemca
zobowiązuje się do pokrycia ich w pełnej wysokości w przeciągu 7 dni roboczych od dnia zwrotu
przedmiotu najmu.

§ 4 Obowiązki Wynajmującego:
1.  Wynajmujący  oświadcza,  że  przyczepa  ujęta  w  Umowie  Najmu  Przyczepy  jest  sprawna
technicznie, posiada ubezpieczenie OC oraz odpowiednie wyposażenie.
2.  Wynajmujący  przekazuje  Najemcy  przyczepę  czystą,  posiadającą  komplet  ważnych
dokumentów.
3.  Wynajmujący  zobowiązuje  się  do  usunięcia  ewentualnych  awarii  technicznych  pojazdu  na
własny  koszt,  o  ile  nie  wynikają  z  winy  Najemcy  lub  zostaną  usunięte  w  ramach  zawartego
ubezpieczenia.



§ 5 Obowiązki Najemcy:
Najemca bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczoną przyczepę.
W trakcie trwania Umowy Najmu Przyczepy Najemca zobowiązuje się do:
1.  Korzystania  z  przyczepy  zgodnie  z  jej  przeznaczeniem  i  właściwościami  (nie  przekraczać
dopuszczalnej ładowności wpisanej w dowodzie najmowanej przyczepy).
2. Użytkowania przyczepy na terenie RP.
3.  Nie  dokonywania  żadnych  zmian,  przeróbek  oraz  samodzielnych  napraw  w  wypożyczonej
przyczepie  za  wyjątkiem  zaistnienia  zdarzenia  uniemożliwiającego  dalszą  jazdę  i  dokonania
zgłoszenia Wynajmującemu. Przedstawiciel Wynajmującego niezwłocznie poinformuje Najemcę  
o dalszych krokach, np. czy powinien oddać pojazd do warsztatu i ewentualnie którego.
4. Nie udostępniania przyczepy osobom niewskazanym w Umowie Najmu Przyczepy.
5. Przestrzegania aktualnych przepisów prawa o ruchu drogowym oraz pokrycia wszelkich kosztów
związanych z niewypełnieniem powyższego obowiązku.
6. Posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego.
7. Zabezpieczenia przyczepy przed kradzieżą.
8. Wykonywania własnym kosztem starannej obsługi codziennej przyczepy obejmującej:
a)  sprawdzenie  działania  świateł  sygnalizacyjnych,  mijania  i  drogowych,  ewentualna  wymiana
żarówek;
b) sprawdzenie i uzupełnienie poziomu ciśnienia w oponach.
9. W przypadku zgubienia dowodu rejestracyjnego przyczepy lub ubezpieczenia Najemca zapłaci
Wynajmującemu 300 zł (trzysta złotych) kary umownej.
10.  Użytkownik zobowiązuje się  zwrócić pojazd nieuszkodzony,  z kompletnym wyposażeniem  
i dokumentami w miejscu, gdzie przyczepę pobrał, najpóźniej w dniu zakończenia umowy.
11. Najemca ma obowiązek zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym i czystym. Niedopełnienie
obowiązków  w  powyższym  zakresie  będzie  skutkowało  obciążeniem  Najemcy  karą  umowną  
w wysokości  300  zł  (trzystu  złotych).  Niezależnie  od  kary  umownej  Wynajmujący  ma  prawo
dochodzić roszczeń odszkodowawczych przenoszących wysokość kary umownej.
12. W przypadku nie przestrzegania przez Najemcę przepisów o ruchu drogowym lub warunków
Umowy Wynajmującemu przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy Najmu
Przyczepy i  odebrania  pojazdu.  W takim wypadku  Najemcy nie  przysługuje  prawo do  zwrotu
kosztów za niewykorzystany okres najmu przyczepy.

§ 6 Ubezpieczenie pojazdu:
1. Przyczepa posiada tylko ubezpieczenie OC.
2.  W razie  wystąpienia  zdarzenia  ubezpieczeniowego  Najemca  zobowiązany jest  do  wezwania
Policji  oraz  niezwłocznego  powiadomienia  Wynajmującego  o  zaistniałej  sytuacji.  Najemca  ma
obowiązek zapisać  dane  o wszystkich uczestnikach zdarzenia, numery polis ubezpieczeniowych 
i firmy uczestników oraz zabezpieczyć pojazd przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją.
3.  Najemca  odpowiada  materialnie  za  szkody  powstałe  w  wyniku  zawinionego  braku
zabezpieczenia pojazdu lub dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody.
4.  Niezależnie  od  odpowiedzialności  materialnej  za  szkodę  kaucja  nie  podlega  zwrotowi  
w przypadku zawinionej utraty pojazdu lub braku dokumentów umożliwiających likwidację szkody
przez firmę ubezpieczeniową.
Kaucja nie podlega przepadkowi jeżeli sprawcą uszkodzenia była osoba trzecia i likwidacja szkody
odbywa się z polisy ubezpieczeniowej.
5. Jeżeli Najemca spowodował wypadek / kolizję znajdując się pod wpływem alkoholu lub innego
środka  odurzającego  Wypożyczający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  za  poniesione
szkody i straty.
6. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody w przyczepie oraz szkody wyrządzone osobom
trzecim,  które nie  są objęte  odpowiedzialnością firmy ubezpieczeniowej,  a także za szkody nie



znajdujące pokrycia w wysokości otrzymanego odszkodowania.
7. W przypadku zniszczenia na skutek niewłaściwego użytkowania, wypadku drogowego, w ponad
50%  wartości  nowej  przyczepy  w  dniu  oddania  Najemca  zobowiązuje  się  do  zwrotu  100%
równowartości nowej przyczepy odpowiadającej tej samej klasie i wymiarom.

§ 7 Zwrot przyczepy:
Zwrot przyczepy odbywa się w siedzibie Wynajmującego. 
2. Zwrot przebiega w obecności Wynajmującego lub osoby przez niego wskazanej.
3. Przekazanie przyczepy następuje po wypełnieniu Protokołu Zdawczo – odbiorczego Przyczepy
oraz stwierdzeniu zgodności stanu technicznego Przyczepy.
4.  Po  odbiorze  pojazdu  wraz  z  dokumentami  następuje  zwrot  kaucji,  potrąconej  o  ewentualne
zobowiązania Najemcy wobec Wynajmującego wynikające z postanowień Umowy.

§ 8 Postanowienia ogólne:
1. W przypadku sporów nieobjętych Ogólnymi Warunkami Wynajmu Przyczepy zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowę Najmu Przyczepy sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
każdej ze stron.
3.  Wynajmującemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  z  jednodniowym  terminem
wypowiedzenia bez podania przyczyny. W takim wypadku Najemcy przysługuje zwrot kosztów za
niewykorzystany okres najmu przyczepy.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest Sąd siedziby Wynajmującego.


