MKPUNKT RENT A CAR
ul. ROMANA MAYA 1 61-371 POZNAŃ
tel. 502 554 550
www.mkpunktrent.pl

RENT A CAR
www.mkpunktrent.pl

UMOWA WYNAJMU SAMOCHODU
Nr ………..... / …………….. z dnia ………………………….
W TERMINIE OD:

.............................. DO: ...................................

W GODZINACH OD: ............................. DO: ...................................
Ilość dni wynajmu: …....................

Cena za dobę: …...................brutto Suma: …............................ brutto

Kaucja: ….......................................
Limit kilometrów na dobę: .................................................

TAK/NIE

Zgoda na wyjazd poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej

TAK/NIE

Miejsce podstawienia: ...........................................................................................................................................
Miejsce zwrotu: .….................................................................................................................................................
Marka : ……………………………… .......................................................................................................................
Model: ………..........................................................................................................................................................
Nr rejestracyjny: …................................................................................................................................................
DANE NAJEMCY / FIRMY .....................................................................................................................................
Adres: …………..………………………………………………………………………………………...……………..……
NIP:…………………………………………Dowód osobisty : seria, nr ……………...............................................
PESEL: ……………………………………………Nr Prawa Jazdy:..........................................................................
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………….
UŻYTKOWNIK POJAZDU:………...………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………..………………...
NIP:…………………………………………Dowód osobisty : nr i seria …………...............................................
PESEL: ……………………………………………Nr Prawa Jazdy:..........................................................................
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………...................
Podpisanie UMOWY WYNAJMU SAMOCHODU jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU, oraz
zapoznaniem się z CENNIKIEM OPŁAT DODATKOWYCH I KAR UMOWNYCH
UWAGI:
………………………………………………………..

..………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpis

Miejscowość, data, czytelny podpis
Najemcy

Wynajmującego

POTWIERDZENIE ZWROTU KAUCJI:
Kaucja została zwrócona Najemcy w całości.

………………………………..
czytelny podpis
Wynajmującego

…………………………………….
czytelny podpis
Najemcy

REGULAMIN MKPUNKT RENT A CAR
§1
1. Regulamin określa warunki najmu samochodów osobowych i ciężarowych zawieranych przez MKPUNKT AUTO SERIWS OPON ul. ROMANA MAYA 1 61-371
POZNAŃ 502554550 zwanym dalej Wynajmującym.
2. Wynajmujący wypożycza Najemcy do użytkowania pojazd wraz z dowodem rejestracyjnym, oraz dowodem ubezpieczenia OC na warunkach określonych w
niniejszej umowie.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku – oznacza to osobę fizyczną wskazaną w umowie najmu jako upoważnioną do prowadzenia samochodu w imieniu
Najemcy.
4. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest spełnianie następujących wymagań:
- ukończone 25 lat,
- posiadanie uprawnień do kierowania przez co najmniej 2 lata,
- wpłata kaucji zwrotnej,
- okazanie prawa jazdy,
- okazanie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem),
- zawarcie (podpisanie) umowy wynajmu,
§2
1. Zwrot wypożyczonego samochodu musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie podanym w umowie.
W przypadku gdy najemca powiadomi wynajmującego o chęci przedłużenia wynajmu i uzyska zgodę, termin zwrotu pojazdu może zostać zmieniony.
3. Za wypożyczenie samochodu, Najemca uiszcza opłatę w wysokości zgodnej z cennikiem.
§3
1. Opłaty za wypożyczenie samochodu są następujące:
- stawka dobowa zgodna z cennikiem.
- opłaty za samowolne opóźnienie w zwrocie pojazdu zawarte są w cenniku opłat dodatkowych i kar umownych stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
- dopłata za oddanie brudnego pojazdu: 100 PLN samochód ciężarowy / 50 PLN samochód osobowy.
2. Zapłata następuje z góry na podstawie umowy najmu wystawionej przez Wynajmującego.
3. Najemca może przedłużyć umowę przed terminem zwrotu samochodu, bezpośrednio w firmie Wynajmującego lub pod numerem telefonu: +48502554550
4. Przedłużenie wypożyczenia samochodu następuje na podstawie stawek jak przy wypożyczeniu.
§4
1. Najemca wpłaca kaucję w dniu wynajmu, jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych z własnej winy.
2. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy oddaniu samochodu tylko w przypadku, gdy nie nastąpią zdarzenia opisane w pkt. 3 i 4 niniejszej
umowy.
3. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:
- uszkodzenie wypożyczonego samochodu (koszty naprawy w autoryzowanym serwisie),
- brakujące lub podmienione części (wycena według cen dealera wraz z kosztami robocizny),
- uszkodzona tapicerka i wypalone dziury po papierosach,
- braku pełnego baku paliwa w zwróconym samochodzie (koszt uzupełnienia brakującego paliwa).
4. W przypadku powstania szkody w pojeździe Najemca ponosi odpowiedzialność do wysokości wpłaconej kaucji. Natomiast w przypadku szkody opiewającej na kwotę
przekraczającą wysokość kaucji Najemca pokrywa dodatkowo 10% kosztów naprawy poniesionych przez Wynajmującego.
5. W przypadku uszkodzenia lub straty samochodu Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego o zaistniałym fakcie pod
numerem telefonu: +48502554550
6. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej, Najemca zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z Wynajmującym, powiadomienia Policji,
uzyskania oświadczenia sprawcy, jeśli kolizja nastąpiła z winy osób trzecich, oraz zabezpieczenia samochodu.
§5
1. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością, oraz
zwrócić go Wynajmującemu w stanie jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy. Najemca przyjmuje do wiadomości, i wyraża zgodę na fakt, że samochód może
być wyposażony w urządzenie monitorujące.
2. Najemca otrzymuje samochód czysty i jest zobowiązany oddać go w takim samym stanie.
3. Najemca lub osoba kierująca samochodem zobowiązane są używać samochód w sposób określony w umowie, oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu
samochodu, a ponadto zobowiązuje się do:
- zamykania samochodu, oraz zabezpieczenia poza samochodem dowodu rejestracyjnego i kluczyków przy każdorazowym wyjściu z samochodu,
- wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa, płynu do
spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, oraz sprawdzanie prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł,
- stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa.
4. Koszt paliwa zużytego podczas najmu, oraz koszt płynów eksploatacyjnych (tj. płyn do spryskiwaczy szyb, olej silnikowy, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy) pokrywa
Najemca.
5. Jeżeli Najemca używa samochodu w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób, albo gdy
samochód zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie, Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym.
Dodatkowo wynajmujący zastrzega sobie możliwość zdalnego zablokowania pojazdu w przypadku rażących naruszeń umowy najmu.
6. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz przewożenia zwierząt.
§6
1. Najemca zwraca samochód w terminie określonym umową.
2. W przypadku nie oddania samochodu we wskazanym terminie, lub nie zgłoszenia przedłużenia wynajmu, Wynajmującym zgłasza na Policję zaginięcie samochodu.
§7
1. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa, w tym:
- zawinionego uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam,
- prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków, lub innych środków odurzających , lub bez ważnego prawa jazdy,
- ucieczki z miejsca kolizji, lub wypadku drogowego,
- niedopełnienia obowiązku zwrócenia dowodu rejestracyjnego, lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z
tytułu kradzieży samochodu,
- niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z winy Najemcy,
- przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub
wypadku drogowego,
- uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach,
- posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajmu samochodu.
2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym udostępni wypożyczony pojazd.
3. Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w przypadku, gdy wysokość
szkody przewyższa należną karę umowną.
4. Samochód nie ma prawa opuszczać granic Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Wynajmującego.
5. W przypadku kiedy Najemca chce poruszać się wypożyczonym samochodem poza granicami Polski musi uzyskać pisemną zgodę Wynajmującego.
6. Najemca pokrywa w pełnej wysokości kary, opłaty za parkowanie, opłaty autostradowe i inne wynikłe podczas trwania umowy najmu oraz upoważnia
Wynajmującego do przekazania właściwym organom danych osobowych. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy powyższymi kosztami, oraz
opłatą administracyjną w wysokości 150,00 zł.
7. Najemca zobowiązany jest do zdania pojazdu z tym samym stanem paliw, jaki wpisano w protokole zdawczo-odbiorczym w momencie wydania samochodu.
8. Najemca zdając pojazd, ma obowiązek okazania paragonu / faktury, świadczących o uzupełnieniu paliwa do stanu określonego w punkcie 7 niniejszej umowy,
dopuszczalne jest tankowanie na terenie RP tylko na autoryzowanych stacjach paliw: SHELL, BP, OREL, STATOIL, LUKOIL
§8
1. W przypadku nie wywiązania się z warunków niniejszej umowy i powstania zobowiązania po stronie Najemcy, ponosi on koszty windykacji roszczenia prowadzonej
przez wynajętą przez Wynajmującego kancelarię prawną.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest
Sąd Rejonowy w Poznaniu.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
5. Strony oświadczają, że akceptują postanowienia niniejszej umowy, nie wnoszą zastrzeżeń do jej zapisów
i zgodnie z wolą ją podpisują.
6. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem krótkoterminowego wynajmu pojazdów oraz
z cennikiem opłat dodatkowych i kar umownych, które to dokumenty stanowią załączniki do niniejszej umowy.

MKPUNKT RENT A CAR
ul. ROMANA MAYA 1 61-371 POZNAŃ
tel. 502 554 550 www.mkpunktrent.pl

RENT A CAR
www.mkpunktrent.pl

PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY
MARKA …………….…….……….MODEL ……………..………………. NR REJ ………..……………

WYDANIE POJAZDU

USZKODZENIA POJAZDU:

WNĘTRZE: CZYSTE / BRUDNE
Z – zarysowanie
T - otarcie
W – wgniecenie
U – Uszkodzenie poważne
STAN LICZNIKA

STAN PALIWA
Dowód rejestracyjny
Ubezpieczenie OC NW
Ubezpieczenie AC
Nawigacja
Gaśnica
Trójkąt ostrzegawczy
Apteczka
Podnośnik
Klucz do kół
Koło zapasowe
Zestaw narzędzi
UWAGI:

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

ZWROT POJAZDU

NOWE USZKODZENIA:

TAK/NIE

WNĘTRZE: CZYSTE / BRUDNE
Z – zarysowanie
T - otarcie
W – wgniecenie
U – Uszkodzenie poważne
STAN LICZNIKA

STAN PALIWA
Dowód rejestracyjny
Ubezpieczenie OC NW
Ubezpieczenie AC
Nawigacja
Gaśnica
Trójkąt ostrzegawczy
Apteczka
Podnośnik
Klucz do kół
Koło zapasowe
Zestaw narzędzi
UWAGI:

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

……………………….……………...........................

……………………….……………...........................

……………………….……………...........................

……………………….……………...........................

Miejscowość, data, godzina, czytelny podpis
NAJEMCY

Miejscowość, data, godzina, czytelny podpis
NAJEMCY

Miejscowość, data, godzina, czytelny podpis
WYNAJMUJĄCEGO

Miejscowość, data, godzina, czytelny podpis
WYNAJMUJĄCEGO

Cennik opłat dodatkowych i kar umownych
Opłaty dodatkowe
1.1

Zagubienie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

1.2

Za każdą brakującą tablicę rejestracyjna pojazdu.

1 000,00 zł
500,00 zł

1.3

Uszkodzenie, zgubienie naklejki rejestracyjnej na szybie

300,00 zł

1.4

Zagubienie potwierdzenia ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej.

200,00 zł

1.5

Zagubienie książki gwarancyjnej pojazdu, instrukcji obsługi (za każde)

500,00 zł

1.6

Zagubienie klucza od blokady skrzyni biegów.

600,00 zł

1.7

Zagubienie bolca blokady skrzyni biegów.

1.8

Zagubienie kluczyków z pilotem.

1 000,00 zł

150,00 zł

1.9

Zagubienie kluczyków bez pilota.

500,00 zł

1.10

Zagubienie podnośnika.

400,00 zł

1.11

Zagubienie klucza do kół.

200,00 zł

1.12

Zagubienie zestawu naprawczego

500,00 zł

1.13

Zagubienie koła zapasowego.

500,00 zł

1.14

Zagubienie panelu sterującego do radia.

400,00 zł

1.15

Za każdy brakujący kołpak na koło.

200,00 zł

1.16

Zgubienie zapalniczki.

100,00 zł

1.17

Przekroczenie limitu kilometrów za każdy przekroczony kilometr .

0,60 zł

1.18

Wypożyczenie lub zwrot pojazdu poza godzinami urzędowania (9.00-17.00) - przy każdym zdarzeniu.

po 50 zł

2.1

Opuszczenie bez pisemnego zezwolenia terytorium RP.

2.2

Za każdą rozpoczętą godzinę samowolnego opóźnienia w zwrocie pojazdu,
do 6 godzin opóźnienia.

2.3

Za samowolne opóźnienie w zwrocie pojazdu, większe niż 6 godzin, a mniejsze niż 24 godziny, wg stawek
obowiązującego cennika w dniu zwrotu pojazdu.

stawka dobowa
X2

2.4

Każdy rozpoczęty kolejny dzień, poza pierwszym, opóźnienia w oddaniu pojazdu, jeżeli Wynajmujący nie wyraził na to
zgody, wg stawek cennika obowiązującego w dniu zwrotu pojazdu.

stawka dobowa
X2

2.5

Złamanie zakazu palenia tytoniu w pojeździe przez kierowcę lub pasażerów.

500,00 zł

2.6

Złamanie zakazu przewożenia zwierząt.

300,00 zł

2.7

Opłata za rezygnację Klienta z wykonania umowy na 24h lub mniej przed rozpoczęciem najmu.

300,00 zł

2.8

Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem.

Kary umowne
1 000,00 zł
60,00 zł

2 000,00 zł

Opłaty za braki paliwa i oddanie brudnego pojazdu
3.1

Zatankowanie pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa

3.2

Obsługa pojazdu przez Wynajmującego w związku z koniecznością uzupełnienia paliwa do stanu jaki był w momencie
wydania pojazdu.

3.3

Koszt paliwa w ilości niezbędnej do uzupełnienia zbiornika paliwa do poziomu jaki był w momencie wydania pojazdu.

3.4

Mycie przez Wynajmującego pojazdu, oddanego w stanie uniemożliwiającym jego ocenę techniczną.

3.5

Czyszczenie przez Wynajmującego wnętrza pojazdu, oddanego w stanie zabrudzonym.

3.6

Czyszczenie z nietrwałych plam na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku (dających się usunąć w profesjonalnych
myjniach)

4.1

Uszkodzenie pojazdu z winy Najemcy, objęty ubezpieczeniem AC (udział własny).

4.2

Koszty naprawy lub usunięcia usterek w pojeździe, za które nie odpowiada Najemca, powstałe w trakcie prawidłowej
eksploatacji pojazdu.

4.3

Demontaż lub zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego

4.4

Uszkodzenie, przebicie opony plus ewentualny koszt zakupu nowej opony

4.5

Uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę)

1 800,00 zł
50,00 zł
wynikowo, wg cen
Orlenu
80,00 zł
100,00 zł
300,00 zł

Opłaty za uszkodzenie pojazdu
1 500,00 zł
0,00 zł
2 500,00 zł
50,00 zł
500 zł

Warunki przejścia kaucji na rzecz Wynajmującego
Kaucja przechodzi w całości lub części na rzecz wynajmującego, gdy nastąpiły:
6.1

Kradzież pojazdu w związku ze szczególnym zaniedbaniem Najemcy.

100 %

6.2

Szkoda całkowita w pojeździe, a wartość naprawy przekracza 50% wartości pojazdu.

100 %

6.3

Nie podstawienie pojazdu w określonym terminie do Stacji Kontroli Pojazdów, celem dokonania przeglądu rejestracyjnego,
pomimo powiadomienia o tym Najemcy.

100 %

6.4

Nie podstawienie pojazdu w określonym terminie do wyznaczonego serwisu, celem dokonania przeglądu technicznego w
określonym czasie lub przy określonym przebiegu kilometrów, pomimo powiadomienia o tym Najemcy.

100%

6.5

Zatarcie silnika pojazdu.

100 %

6.6

Przywłaszczenie lub próba przywłaszczenia pojazdu przez Najemcę.

100 %

Opłaty i cennik za narzędzia i akcesoria znajdujące się na wyposażeniu pojazdu
7.1

Opłata za żarówkę 1szt.

30,00

7.1

Zagubienie narzędzia lub akcesoria z wyposażenia dodatkowego

50,00

