
I Postanowienia ogólne

§ 1 Postanowienia ogólne, zakres obowiązywania
Obowiązują wyłącznie Ogólne Warunki Wynajmu Wynajmującego. Odmienne lub 
odbiegające od niniejszych warunki Najemcy nie są uznawane przez Wynajmującego, 
chyba że Wynajmujący wyraźnie i na piśmie wyraził zgodę na ich obowiązywanie. 
Ogólne Warunki Wynajmu obowiązują Wynajmującego również wówczas, gdy 
Wynajmujący wiedząc o odmiennych lub odbiegających od jego Ogólnych Warunków 
warunkach Najemcy realizuje dostawę bez zastrzeżeń. Wszelkie ustalenia, poczyni-
one między Wynajmującym a Najemcą w celu realizacji postanowień niniejszej umowy, 
należy zamieścić w tej umowie w formie pisemnej. Jakiekolwiek ustne uzgodnienia do-
datkowe nie istnieją. Niniejsze Warunki Wynajmu obowiązują również w stosunku do 
wszystkich przyszłych transakcji z Najemcą.

§ 2 Warunki płatności, kompensata
Przypadająca do zapłaty miesięczna rata za najem składa się z podstawowej opłaty 
z tytułu najmu środka transportu, podatku od środków transportu, ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, częściowego / pełnego ubezpieczenia kasko z udziałem 
własnym, kosztów wybranej opcji (Reifen Care, usługi telematyczne) oraz aktualnie 
obowiązującego podatku VAT. Ponadto pobierane będą opłaty za przyjęcie oraz wyda-
nie pojazdu oraz dołączenie pojazdu do korzystania z usług telematycznych, a także 
ewentualne dodatki za zwłokę.
Wynajmujący ma również prawo obciążyć Najemcę kosztami usług dodatkowych zgod-
nie z aktualnie obowiązującą tabelą opłat.
Rata najmu płatna jest miesięcznie z góry, nawet jeśli nie przedłożono jeszcze 
sporządzanych do celów księgowych faktur. 
Jeżeli okres najmu przekracza jeden miesiąc, to Najemca ma obowiązek udzielenia 
upoważnienia do potrącania kwot z rachunku bankowego. W celu udzielenia takiego 
upoważnienia do potrącania kwot z rachunku bankowego Najemca złoży wszelkie 
niezbędne oświadczenia wobec swojego banku, aby takie upoważnienie mogło zostać 
udzielone Wynajmującemu. Do czasu udzielenia upoważnienia do potrącania kwot z 
rachunku bankowego Najemca udziela Wynajmującemu z góry prawa do inkasa w for-
mie noty obciążeniowej.
Jeżeli Najemca udzielił upoważnienia do potrącania kwot z rachunku bankowego lub 
prawa do inkasa w formie noty obciążeniowej, to za każde potrącenie zwrotne płaci 
kwotę ryczałtową w wysokości 25,00 €. Obowiązek zapłaty w przypadku potrącenia 
wygasa dopiero z chwilą ostatecznego zapisu na dobro konta Wynajmującego. Najemca 
ma prawo do dowodzenia, że Wynajmujący nie poniósł szkody lub poniósł mniejszą 
szkodę.
Wszelkie płatności, niezależnie od ich przeznaczenia określonego przez Najemcę, będą 
w pierwszej kolejności zaliczane na poczet należności z tytułu uszkodzeń środka trans-
portu, następnie na poczet roszczeń odszkodowawczych osób trzecich dochodzonych 
od Wynajmującego, które Wynajmujący na podstawie stosunku najmu może przenieść 
na Najemcę, następnie na poczet każdorazowo najstarszej raty najmu i w ostatniej 
kolejności na poczet pozostałych wierzytelności wobec Najemcy.
Najemca może dokonywać kompensaty w stosunku do wierzytelności Wynajmującego 
jedynie z tytułu bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń wzajemnych.

§ 3 Zwłoka
Z zastrzeżeniem dalszych roszczeń Wynajmującego w przypadku zwłoki ze strony 
Najemcy, Wynajmujący ma prawo do naliczenia jako odszkodowanie z tytułu zwłoki, 
odsetek za zwłokę w wysokości aktualnie obowiązujących ustawowych odsetek za 
zwłokę, powiększonych o 5% w stosunku rocznym oraz 5,00 € za każde upomnienie, o 
ile w konkretnym przypadku Wynajmujący nie wykaże wyższej lub Najemca nie wykaże 
niższej szkody.
W celu zabezpieczenia swoich roszczeń Wynajmujący może przejąć przedmiot umowy 
w swoje bezpośrednie posiadanie na koszt Najemcy i bez wypowiedzenia umowy. O 
ile Najemca ureguluje zaległe płatności czynszu w terminie trzech dni roboczych po 
przejęciu przedmiotu umowy w posiadanie Wynajmującego lub osoby upoważnionej 
przez Wynajmującego, to Najemca ma prawo żądać zwrotu przedmiotu najmu i konty-
nuacji umowy. Koszty związane ze zwrotem ponosi Najemca.

§ 4 Zabezpieczenie opłaty z tytułu najmu, cesja
W chwili zawarcia umowy, najpóźniej jednak w chwili odbioru środka transportu, należy 
uiścić kaucję. Kaucja nie jest oprocentowana.
Wynajmujący ma prawo zaspokoić się z kaucji z tytułu należnych mu roszczeń 
wynikających z umowy już w okresie trwania stosunku umownego. Najemca w takim 
przypadku jest zobowiązany do uzupełnienia kwoty kaucji do wysokości kwoty pierwot-
nej. Kompensata przez Najemcę swoich wierzytelności z kaucji w czasie trwania umowy 
jest wykluczona, chyba że potrącenie nastąpi z tytułu prawomocnie stwierdzonych lub 
bezspornych wierzytelności. Po ustaniu stosunku umownego i po wywiązaniu się Na-
jemcy ze wszystkich obowiązków związanych z umową, Wynajmujący ma obowiązek 
rozliczenia kaucji oraz wypłaty Najemcy pozostałej kwoty kaucji.
Jako dodatkowe zabezpieczenie opłaty za najem, Najemca dokonuje niniejszym 
cesji na rzecz Wynajmującego swoich przyszłych wierzytelności wobec osób trzecich 
wynikających z ewentualnego dalszego przekazania środka transportu jak i z realizacji 
przewozów tym środkiem transportu oraz wskaże na żądanie Wynajmującego dłużników, 
wobec których przysługują mu ww. wierzytelności. Wynajmujący powiadomi dłużnika o 
tej cesji w przypadku wystąpienia zwłoki w płatnościach. Cesja zabezpieczająca jest 
co do wysokości ograniczona do wysokości wierzytelności wobec Najemcy, które 
przysługują Wynajmującemu od Najemcy, bez względu na podstawę prawną, w związku 
ze stosunkiem najmu, podwyższona o kwotę 20% tychże wierzytelności. Wynajmujący 
zwolni również na żądanie scedowane wierzytelności, jeżeli te przekroczą o więcej niż 
20% wierzytelności zabezpieczone. 
Zaliczenie kaucji na poczet roszczeń wobec Najemcy następuje w pierwszej kolejności 
na poczet roszczeń odszkodowawczych z tytułu uszkodzeń środka transportu, 
następnie na poczet roszczeń odszkodowawczych osób trzecich dochodzonych od 
Wynajmującego, które Wynajmujący na podstawie stosunku najmu może przenieść 
na Najemcę, następnie na poczet każdorazowo najstarszej raty najmu i w ostatniej 
kolejności na poczet pozostałych wierzytelności wobec Najemcy.
Wynajmujący może uzależnić zawarcie umowy od ustanowienia przez Najemcę 
zabezpieczeń wszelkich roszczeń Wynajmującego wynikających z tej umowy, w 
szczególności w formie weksli gwarancyjnych in blanco, poręczeń wekslowych (awal), 
gwarancji bankowej, hipoteki, a także wszelkich innych rodzajów zabezpieczeń.
Wynajmujący ma prawo, w wypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, wypełnić 
weksel in blanco wystawiony przez Najemcę poprzez wpisanie:
- sumy wekslowej odpowiadającej sumie zaległych opłat za najem, opłat serwisowych, 
odsetek za czas opóźnienia, innych opłat obciążających Najemcę, oraz odszkodowań 
za szkody i kosztów, które zgodnie z umową ponosi Najemca,
- terminu płatności przypadającej na trzydziesty dzień po dacie rozwiązania lub 
wygaśnięcia umowy, 
- klauzuli „bez protestu”
- miejsca płatności.
W przypadku, gdyby nie została sporządzona do weksla oddzielna deklaracja, powyższy 
zapis, wolą stron stanowi deklarację wekslową do weksla In blanco, podpisaną przez 
Najemcę przez złożenie podpisu/podpisów pod niniejszymi Ogólnymi Warunkami 
Najmu.

§ 5 Odpowiedzialność, przedawnienie
Umowne lub ustawowe roszczenia odszkodowawcze wobec Wynajmującego powstają 
– za wyjątkiem naruszenia zdrowia i życia, dla których obowiązują regulacje ustawowe 
– jedynie w przypadku działania umyślnego lub rażącego zaniedbania; o ile zgodnie z

 powyższym istnieje odpowiedzialność za osoby trzecie, którym powierzono wykonanie 
zadania to jest ona ograniczona do typowych, przewidywalnych szkód. W przypadku 
naruszenia obowiązków kardynalnych Wynajmujący odpowiada za każde zawinienie, 
jednakże w sposób ograniczony do typowych, przewidywalnych szkód. Ograniczenie 
to nie dotyczy rażącego zaniedbania ze strony przedstawicieli ustawowych lub kadry 
kierowniczej.
Odpowiedzialność za szkody następcze – w szczególności dotyczące ładunku lub z 
tytułu opóźnień – jest wykluczona.
Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności rozciąga się także na przedstawicieli usta-
wowych Wynajmującego i osoby trzecie, którym powierzono wykonanie zadania.
Wszelkie roszczenia odszkodowawcze przedawniają się w terminie jednego roku od 
powzięcia wiadomości.

§ 6 Okres najmu, wypowiedzenie
O ile nie uzgodniono minimalnego okresu najmu, to stosunek najmu w przypadku prze-
kazania środka transportu na okres do trzech miesięcy, może zostać wypowiedziany z 
zachowaniem terminu wypowiedzenia pięciu dni roboczych. W przypadku powierzenia 
środka transportu na okres do 12 miesięcy, stosunek najmu może zostać wypowiedzi-
any z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku powier-
zenia środka transportu na okres powyżej 12 miesięcy, stosunek najmu może zostać 
rozwiązany z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. O ile uzgodniono 
minimalny okres najmu, to wyżej wymienione okresy wypowiedzenia nie mają zastoso-
wania do chwili upływu uzgodnionego minimalnego okresu najmu.
Wynajmujący ma jednakże prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu 
wypowiedzenia oraz  ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn np.  wtedy gdy:
• Najemca jest w zwłoce z uiszczeniem określonych w umowie opłat za najem
• Najemca naruszy istotne warunki niniejszej umowy i pomimo odpowiedniego wezwa-
nia nie usunie skutków naruszeń. Nie ma konieczności wystosowania odpowiedniego 
wezwania, jeśli nie wykonanie lub naruszenie obowiązków umownych jest tak ciężkie, 
że nie można wymagać od Wynajmującego chęci kontynuowania umowy
• Warunki finansowe Najemcy pogorszą się w istotny sposób, w szczególności jeśli 
toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe, czy egzekucyjne o znaczące kwoty, 
jeśli zostanie złożony wniosek o upadłość lub wszczęte zostanie wobec Najemcy 
postępowanie likwidacyjne lub jeśli wszczęte zostanie wobec Najemcy postępowanie, z 
którego wynikać będzie,  iż wypełnienie postanowień niniejszej umowy jest zagrożone
• Najemca podał fałszywe informacje w kwestiach istotnych dla umowy, w szczególności 
w przypadku podania fałszywych informacji dotyczących jego sytuacji finansowej
• Najemca długotrwale  lub w istotny sposób narusza obowiązki dbania o przedmiot 
najmu lub zaniedbuje obowiązki publiczno – prawne w stosunku do przedmiotu najmu ( 
w szczególności nie opłaca ubezpieczeń, opłat drogowych i podatków)
• Z winy Najemcy przedmiot umowy zostanie zatrzymany lub utracony, lub własność 
pojazdu zostanie ograniczona na rzecz osób trzecich. 
Wypowiedzenie wymaga w każdym przypadku formy pisemnej.

§ 7 Przejęcie umowy
Wynajmujący ma prawo przenieść na osoby trzecie prawa wynikające z niniejszej 
umowy, a także samą umowę jako taką, w szczególności w celach zabezpieczenia. Na-
jemca w chwili podpisania umowy wyraża zgodę na tego typu przejęcie umowy. Także 
po przeniesieniu umowy na osoby trzecie wszelkie zarzuty czy inne prawa wzajemne, 
powstałe jeszcze przed przeniesieniem i nie wynikające z niniejszej umowy najmu, 
mogą być dochodzone wyłącznie wobec Wynajmującego.

§ 8 Cesja, dłużnik solidarny
Cesja praw i roszczeń Najemcy wynikających z umowy najmu wymaga uprzedniej pi-
semnej zgody Wynajmującego. Najemca oraz osoba współodpowiedzialna odpowiadają 
solidarnie.

§ 9 Ochrona danych
Najemca zobowiązuje się do przedłożenia Wynajmującemu przed przekazaniem wzgl. 
odbiorem środka/środków transportu, w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa, 
kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku 
działalności gospodarczej osoby fizycznej, wzgl. aktualnego wyciągu z Krajowego Re-
jestru Sądowego w przypadku obowiązku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Najemcę informuje się, a on ze swojej strony wyraża na to swoją wyraźną zgodę, iż 
dane dotyczące umowy będą gromadzone i przetwarzane, o ile będzie to niezbędne 
lub wskazane dla realizacji tejże umowy.
Najemca wyraża również zgodę na to, by dane dotyczące jego osoby, takie jak 
dane o korzystaniu i rozliczeniach były w ramach wyżej wymienionych ustaw gro-
madzone i wymieniane z innymi przedsiębiorstwami powiązanymi w zakresie pro-
cesów opracowywania i przekazywania kwestii technicznych i administracyjnych, 
o ile wymaga tego realizacja umowy. Udostepnienie danych osobowych istytuc-
jom oraz urzędom nastąpi na podstawie obowiazujących przepisów prawnych. 
Informuje się Najemcę wyraźnie o tym, a Najemca wyraża na to zgodę, że środki 
transportu Wynajmującego wyposażone są częściowo w urządzenia telematyczne, 
rejestrujące i przekazujące Wynajmującemu dane i informacje o stanie środków trans-
portu. W związku z wyposażeniem środków transportu Wynajmującemu mogą zostać 
ewentualnie przekazane dane osobowe. Najemca poinformuje korzystających, których 
to dotyczy, o tej okoliczności i uzyska ich zgodę.
Najemca udziela wyraźnie zgody na to, by pozyskane w ramach niniejszej umowy i jej 
opcji dane były w sposób anonimowy gromadzone i wykorzystywane do celów statysty-
cznych przez Wynajmującego.
Najemca może w każdej chwili bezpłatnie zasięgnąć informacji co do jego danych oso-
bowych zgromadzonych i przechowywanych przez Wynajmującego, zaangażowanych 
usługodawców i operatorów sieci.

§ 10 Stosowane prawo, właściwość sądu, zmiany Ogólnych Warunków
Prawem rządzącym niniejszą umową jest prawo polskie.
Sądem właściwym, także w stosunku do powództwa prowadzonego tylko w oparciu o 
dokumenty, powództwa wekslowego i czekowego, jest sąd w Szczecinie. Wynajmujący 
ma prawo zmieniać i/lub uzupełniać niniejsze Ogólne Warunki z powodu zmian usta-
wowych oraz według własnego uznania, o ile nie doprowadzi to do zmian istotnych 
warunków umowy w sposób niemożliwy do zaakceptowania. O zmianach Najemca 
będzie informowany w formie pisemnej. Zmiany uważa się za przyjęte, jeśli Najemca 
nie wniesie sprzeciwu w formie pisemnej w terminie sześciu tygodni. 

II Dodatkowe postanowienia dotyczące najmu

§ 1 Przedmiot najmu
O ile nie uzgodniono na piśmie przekazania fabrycznie nowego środka transportu, to 
Wynajmujący może dostarczyć sprawny używany środek transportu. Ma on także prawo 
do dostarczenia w miejsce określonego w umowie najmu środka transportu innego 
środka transportu, o ile ten pod względem typu, przydatności i wyposażenia odpowiada 
temu określonemu w umowie najmu.

§ 2 Czas trwania najmu
Jeżeli uzgodniono wiążący termin udostępnienia przedmiotu najmu, to czynsz najmu 
płatny jest począwszy od określonego dnia udostępnienia, w przeciwnym przypadku od 
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dnia przekazania. Czynsz najmu płatny jest do czasu zwrotu środka transportu wraz z 
dokumentami i wyposażeniem w uzgodnionym depozycie pojazdów Wynajmującego. 
Dzień przekazania i zwrotu są pełnymi dniami trwania umowy najmu, o ile zwrot nastąpi 
już po zakończeniu pracy, to rata najmu naliczana będzie do następnego dnia robo-
czego (poniedziałek do piątku). Jeżeli przy zwrocie należy usunąć szkody środka trans-
portu zawinione przez Najemcę lub takie, których z powodu niezgłoszenia szkody, nie 
można dochodzić od osób trzecich lub z ubezpieczenia częściowego / pełnego kasko, 
to opłata z tytułu najmu podlega dalszej zapłacie przez okres niezbędny, łącznie z cza-
sem koniecznym do pozyskania odpowiednich materiałów, maksymalnie jednak przez 
siedem dni. Najemca ma jednak prawo wykazywać, że usuwanie szkody łącznie z po-
zyskaniem materiałów trwało krócej niż twierdzono.
Jeśli uzgodniono minimalny okres najmu powyżej jednego miesiąca i Najemca nie 
odbierze środka transportu lub przedwcześnie go odda, to Wynajmujący może albo 
domagać się wykonania, albo po wyznaczeniu odpowiedniego terminu dodatkowego 
odstąpić od umowy i domagać się odszkodowania z tytułu niewykonania; wyznaczenie 
terminu dodatkowego staje się zbędne, jeżeli zakończenie umowy nastąpiło jednost-
ronnie ze strony Najemcy lub na podstawie wypowiedzenia ze strony Wynajmującego 
w trybie nadzwyczajnym w związku z zaległościami w zapłacie czynszu. Odszkodowa-
nie wynosi 20% rat czynszu najmu za (pozostały) okres najmu. Najemca ma jednak 
możliwość wykazywania, że szkoda nie została wyrządzona lub została wyrządzona w 
znacznie mniejszym stopniu.

§ 3 Przekazanie
Najemca ma obowiązek przejęcia środka transportu z depozytu Wynajmującego 
niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia gotowości do odbioru. Poprzez osobę, któ-
rej zlecił i którą upoważnił do odbioru, współdziała w oględzinach środka transportu i 
sporządzeniu protokołu stanu środka transportu na zlecenie Najemcy, w którym w sposób 
ostateczny stwierdza się wszystkie ewentualnie stwierdzone wady na piśmie w formie 
protokołu zdawczego. Osoba upoważniona przez Najemcę jest zobowiązana wydać 
Wynajmującemu przed przekazaniem środka / środków transportu pełnomocnictwo oraz 
kopię dowodu osobistego w celu stwierdzenia tożsamości. Oględziny środka transportu 
niezwłocznie po jego przekazaniu stanowią istotny obowiązek Najemcy.
Najemca, wzgl. upoważniona przez niego osoba, będzie przy tym postępować z 
należytą starannością, dokona dokładnych oględzin środka transportu i niezwłocznie 
wskaże ewentualne wady. Najemcę, wzgl. jego pełnomocnika / pełnomocników infor-
muje się, że w przeciwnym przypadku nastąpi utrata roszczeń gwarancyjnych wobec 
dostawcy i może to prowadzić do utraty własnych roszczeń Najemcy oraz do roszczeń 
odszkodowawczych Wynajmującego wobec Najemcy. Najemca niezwłocznie potwierdzi 
Wynajmującemu zgodną z umową dostawę środka transportu. Jeżeli w umowie uzgod-
niono dostawy częściowe, to powyższe regulacje obowiązują odpowiednio.
Wynajmujący przekazuje Najemcy środek transportu w stanie gwarantującym 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym i zdatnym do użytku. Wynajmujący nie ma 
obowiązku usunięcia szkód lub wad wskazanych w raporcie wyjściowym, jeżeli nie mają 
one wpływu na korzystanie ze środka transportu.

§ 4 Korzystanie z przedmiotu najmu
Najemca zobowiązuje się do starannego i fachowego korzystania ze środka transportu 
oraz utrzymywania go w odpowiednim stanie technicznym i optycznym. Przy czym Na-
jemca ma obowiązek starannej pielęgnacji środka transportu na własny koszt zgodnie z 
zaleceniami producenta wzgl. Wynajmującego. Do czynności tych należy m.in.: mycie i 
czyszczenia oraz codzienna kontrola umocowania nakrętek kół, kontrola i uzupełnianie 
płynów eksploatacyjnych  oraz prawidłowości funkcjonowania urządzeń technicznych. 
Najemca ma obowiązek korzystania ze środka transportu w sposób ostrożny oraz 
zobowiązany jest do starannego chronienia go przed zagrożeniami oraz możliwością 
zaginięcia. Ponosi on odpowiedzialność za osoby trzecie, w których władanie prze-
kazuje środek transportu. Dotyczy to w szczególności nieasekurowanego transportu 
promowego lub kolejowego łącznie z załadunkiem.
Najemca ma obowiązek starannego nadzorowania załadunku i rozładunku środka 
transportu.
Najemca zobowiązany jest na żądanie Wynajmującego poinformować go o aktualnym 
miejscu pobytu środka transportu oraz do okazywania go Wynajmującemu w miejscu 
jego najbliżej położonego depozytu pojazdów, w odpowiednich czasokresach, w celu 
dokonania przeglądu. Jeżeli środek transportu zostanie zatrzymany, bądź zajęty przez 
osoby trzecie lub organy władz, to Wynajmującego należy poinformować o tym fakcie w 
przeciągu 24 godzin e-mailem lub telefaksowo. Również w takim przypadku kontynuuje 
się płatności czynszu najmu, chyba, że okoliczność zajęcia itp. w sposób zawiniony 
spowodował Wynajmujący.
Najemca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego podnajmować 
środka transportu lub powierzać osobom trzecim w jakiejkolwiek innej formie. Jeżeli 
Wynajmujący odmówi wydania takiej zgody, to nie stanowi to dla Najemcy podstawy 
do wypowiedzenia umowy.
Najemca może korzystać ze środka transportu na obszarze krajów Unii Europejskiej 
oraz Szwajcarii i Norwegii. W celu użycia środka transportu poza ww krajami wymagana 
jest pisemna zgoda Wynajmującego. Odmowa wydania zgody nie upoważnia Najemcy 
do wypowiedzenia umowy.
Najemca zobowiązuje się nie załadowywać środka transportu takim materiałem, 
który mógłby oddziaływać ujemnie na środek transportu lub doprowadzić do jego 
nieużyteczności w przewozie innych towarów. Najemca ma obowiązek przestrzegania 
odnośnych przepisów ruchu drogowego, przepisów o dopuszczaniu pojazdów do ruchu 
i innych istotnych dla korzystania ze środka transportu przepisów obwiązujących w wy-
branym przez niego kraju korzystania.
Najemca może używać środka transportu jedynie na odpowiednio utwardzonych na-
wierzchniach dróg. 
Transport materiałów niebezpiecznych jest co do zasady zabroniony. Najemca zwalnia 
Wynajmującego z wszelkich roszczeń odszkodowawczych osób trzecich wynikających 
z transportu materiałów niebezpiecznych.
Późniejsze zmiany, dodatkowe elementy lub oznakowanie wynajmowanego środka 
transportu wymagają uzyskania uprzedniej pisemnej zgody. W przypadku zakończenia 
umowy najmu Wynajmujący ma prawo wyboru co do tego, czy wymienione wcześniej 
dodatkowe elementy / przebudowy itd. przejdą na własność Wynajmującego bez ods-
zkodowania, czy Najemca na własny koszt będzie zobowiązany do doprowadzenia 
pojazdu do stanu pierwotnego.
Wynajmujący jest uprawniony do zamieszczenia na pojeździe oznakowania firmowego, 
logo firmy lub swojego znaku handlowego. Najemcy nie wolno tych znaków usuwać, 
zakrywać czy w jakikolwiek inny sposób czynić nierozpoznawalnymi.
W celu dochodzenia roszczeń regresowych wobec posiadacza lub prowadzącego 
ciągnik używany do ciągnięcia środka transportu Najemca podczas trwania okresu 
najmu i korzystania z pojazdu ma obowiązek prowadzenia dokumentacji zawierającej 
numery rejestracyjne, nazwisko i adres posiadacza i kierowcy oraz dzień i godzinę, jak 
i czas trwania korzystania z danego ciągnika. Najemca uzyska zgodę na gromadzenie 
danych oraz ich przekazywanie, o ile będzie to niezbędne ze względu na regulacje 
prawne o ochronie danych osobowych. Na żądanie Najemca ma obowiązek przekazać 
bezzwłocznie Wynajmującemu wszelkie znane mu i przez niego udokumentowane 
dane dotyczące wykorzystania ciągników.

§ 5 Opłaty, daniny, podatki
Najemca odpowiada za opłacenie w odpowiednim czasie wszystkich nałożonych na 
niego prywatnych czy też publicznych opłat, danin i podatków oraz opłat drogowych 
dotyczących przedmiotu umowy.
Najemca zobowiązuje się w szczególności do ponoszenia opłat z tytułu korzystania z 
dróg zgodnie z ustawą o opłatach za korzystanie z autostrad przez pojazdy użytkowe 
lub zestawy pojazdów o dopuszczalnej masie łącznej powyżej 11,99 t. Wszelkie prawa 
i obowiązki wynikające z ustawy o opłatach za korzystanie z autostrad, a dotyczące 
dłużnika opłat drogowych, spoczywają na Najemcy.

Jeśli Wynajmujący udostępnia w tym celu Najemcy oficjalne urządzenie dla pojazdu 
(jednostka pokładowa - OnBoard-Unit, OBU) służące do rejestracji danych. Najemca 
zobowiązany jest do właściwej obsługi OBU, przestrzegania zaleceń producenta OBU 
oraz ochrony urządzenia przed bezprawnymi manipulacjami ze strony osób trzecich. 
Za właściwe ustawienie ilości osi i klasy szkodliwości pojazdu odpowiada Najemca. 
Wszelkie koszty spowodowane błędnymi ustawieniami ponosi Najemca.
Uszkodzenia oraz błędne działanie OBU należy niezwłocznie zgłaszać Wynajmującemu. 
Ponadto Najemca ma obowiązek manualnego zalogowania się do systemu opłat dro-
gowych lub niezwłocznego opuszczenia sieci dróg płatnych.
Wynajmujący rozlicza opłaty z tytułu korzystania z dróg płatnych w danym okresie najmu 
bezpośrednio z firmą Toll-Collect. Po wpłynięciu ewidencji poszczególnych przejazdów 
do Wynajmującego, Wynajmujący nalicza Najemcy przypadające do zapłaty opłaty za 
korzystanie z dróg w tej samej wysokości. W pozostałym zakresie obowiązują warunki 
płatności określone w I § 2 Ogólnych Warunków Wynajmu. Na pisemne wezwanie Na-
jemcy Wynajmujący przedłoży ewidencję poszczególnych przejazdów.
O ile osoby trzecie będą dochodzić od Wynajmującego roszczeń z tytułu nieopłaconych 
lub nieterminowo opłaconych prywatnych lub publicznych opłat, danin, podat-
ków lub opłat drogowych, to Najemca zobowiązuje się do zwrotu kwot uiszczonych 
przez Wynajmującego na jego pierwsze pisemne wezwanie. Wynajmujący nie jest 
zobowiązany do obrony wobec roszczeń osób trzecich w powyższym rozumieniu, do 
wnoszenia zarzutów i/lub zastrzeżeń lub do wnoszenia środków prawnych. Środki 
prawne oraz wnoszenie zarzutów i/lub zastrzeżeń wobec roszczeń osób trzecich w 
powyższym rozumieniu Wynajmujący może zastosować jedynie, gdy zostanie wezwany 
do tego przez Najemcę na piśmie i zostanie uprzednio zwolniony ze spodziewanych 
kosztów odpowiedniego postępowania poprzez złożenie depozytu w gotówce.

§ 6 Ubezpieczenie
Najemca zagwarantuje, że środek transportu będzie ciągnięty jedynie przez ciągniki 
objęte ochroną ubezpieczeniową. 
Wynajmowane środki transportu ubezpieczone są, w zależności od ustaleń poczy-
nionych na pierwszej stronie umowy, z udziałem własnym lub bez udziału własnego. 
Najemca jest zobowiązany do wypełniania obowiązków ciążących na Wynajmującym 
wynikających z warunków ubezpieczyciela. Co do poszczególnych zobowiązań 
Wynajmujący odsyła do materiałów informacyjnych przekazanych w chwili podpisywania 
umowy, w szczególności do znajdującej się w teczce z dokumentami pojazdu informacji 
„ubezpieczenie”.
Jeśli Najemca powierza ubezpieczone przedmioty osobom trzecim, to musi zadbać 
o to, by osoby trzecie zostały poinformowane o obowiązkach wynikających z umowy 
ubezpieczenia oraz by się także do nich stosowały. Najemca ponosi odpowiedzialność 
również za szkody, które powstaną u Wynajmującego w wyniku tego, że ubezpieczyciel 
będzie zwolniony z obowiązku świadczenia ze względu na naruszenie obowiązków, 
które zostałyby przypisane ubezpieczonemu Wynajmującemu poprzez Najemcę jako 
reprezentanta lub poprzez oświadczenie wiedzy.
Podobnie również Najemca ponosi odpowiedzialność za tego typu szkodę powstałą w 
powyższym rozumieniu na skutek zachowania mogącego zostać przypisanym osobie 
trzeciej, której powierzono ubezpieczone przedmioty. W przypadku zawinionej przez 
siebie szkody Najemca odpowiada za tę część szkody, która nie zostanie pokryta z 
tytułu wyżej wymienionego ubezpieczenia.
W każdym przypadku Najemca pokrywa ewentualny udział własny. Jeśli ze względu 
na zaistniałe zdarzenia szkodowe, spowodowane przez Najemcę lub w których Na-
jemca uczestniczył, ubezpieczyciel podwyższy Wynajmującemu składkę, wówczas tą 
podwyższoną składką ubezpieczeniową zostanie obciążony Najemca.

§ 7 Uszkodzenie, zniszczenie, utrata
Najemca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania Wynajmującego na 
piśmie o uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie środka transportu. Tego typu zd-
arzenia zwalniają Najemcę z obowiązków płatniczych i pozostałych obowiązków 
określonych w umowie jedynie wówczas, gdy uniemożliwiają one zgodne z posta-
nowieniami umowy użytkowanie środka transportu. W przypadku całkowitej ut-
raty środka transportu Najemca może przed terminem odstąpić od umowy. Bez 
względu na to Najemca w dalszym ciągu jest zobowiązany do pełnej zapłaty ustalo-
nych rat z tytułu najmu, jeśli zgodne z postanowieniami umowy użytkowanie środka 
transportu jest niemożliwe ze względu na okoliczności zaistniałe z winy Najemcy. 
W przypadku uszkodzenia lub/albo zniszczenia wynajmowanego pojazdu przez osoby 
trzecie (szkoda z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) Euro Leasing zapewni Na-
jemcy na czas skalkulowanego czasu naprawy / wymiany,  pojazd o porównywalnej do 
wynajmowanego pojazdu specyfikacji. 
Najemca odstępuje na rzecz Euro Leasing wszelkie roszczenia z tytułu szkody 
podlegającej ubezpieczeniu OC wobec sprawcy, kierowcy, posiadacza i ubezpieczon-
ego (OC) pojazdu, który spowodował szkodę, w zakresie utraty możliwości użytkowania.
Euro Leasing odstąpienie przyjmuje.
W przypadku kradzieży czy jakimkolwiek innym przypadku utraty środka trans-
portu należy natychmiast spowodować ustalenie okoliczności zdarzeń przez policję i 
poinformować Wynajmującego o tym fakcie w przeciągu 24 godzin e-mailem lub za 
pomocą telefaksu.
Okoliczności wypadków, za wyjątkiem szkód drobnych, muszą zostać zaprotokołowane 
przez policję. Szkody drobne to takie, w  przypadku których koszty naprawy wynoszą 
mniej niż 250 € netto.
Ponadto Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie i w miarę możliwości jeszcze przed 
usunięciem szkody zgłosić Wynajmującemu wszelkie szkody wypadkowe oraz szkody 
w funkcjonowaniu pojazdu o przypuszczalnych kosztach naprawy przekraczających 250 
€ netto jak i każdą szkodę, za którą zdaniem Najemcy zapłacić winien Wynajmujący.
Najemca poczyni wszelkie niezbędne ustalenia w celu odparcia roszczeń osób trzecich 
lub w celu dochodzenia własnych roszczeń Wynajmującego. Opinie biegłych w celu 
ustalenia wartości szkody będą sporządzane wyłącznie na zlecenie Wynajmującego.
Po uzgodnieniu z Wynajmującym Najemca jest zobowiązany do złożenia specjalis-
tycznemu warsztatowi zlecenia usunięcia szkód powstałych na przedmiocie umowy, 
chyba że Wynajmujący wyraźnie wyda inne polecenie. Powyższe dotyczy również szkód 
podlegających pod ubezpieczenie kasko.

§ 8 Zużycie opon
W umowę najmu wkalkulowane jest także zużycie opon, za wyjątkiem koła zapaso-
wego, dla każdego koła po 1 mm za każdy rozpoczęty miesiąc okresu najmu. Jeżeli 
zajdzie konieczność wymiany opon z innych przyczyn niż w związku z normalnym 
zużyciem (np. z powodu najechania na przedmioty, szkody powierzchni nośnych, itp.) 
lub też jeśli zużycie opon za wyjątkiem koła zapasowego przekraczać będzie 1 mm za 
każdy rozpoczęty miesiąc, to koszt w wysokości 1/13 ceny nowej opony z doliczeniem 
kosztu montażu ponosi Najemca za każdy podlegający wymianie milimetr, chyba, że 
uzgodniono inaczej. To samo obowiązuje także przy obliczaniu procentowej wartości 
pozostałej nowej lub już używanej opony, która podlega wymianie przez Najemcę, 
ponieważ w czasie trwania okresu najmu stała się niezdatna lub została utracona.

§ 9 Umowa najmu wraz z kosztami z tytułu zużycia, konserwacji i
przeglądów
O ile uzgodniono to w umowie najmu, to Wynajmujący ponosi koszty zwykłych prac 
związanych z zużyciem, naprawą i konserwacją, łącznie z okresowymi badaniami 
technicznymi. Prace te należy przeprowadzać w jednym z depozytów pojazdów 
Wynajmującego lub po uzyskaniu kosztorysu i zatwierdzeniu przez Wynajmującego we 
wskazanym przez Wynajmującego warsztacie.
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§ 10 Umowa najmu bez kosztów z tytułu zużycia, konserwacji i
przeglądów
Najemca ponosi wszelkie koszty napraw związanych ze zużyciem, naprawą oraz 
konserwacją wraz z przeglądami technicznymi. Najemca ma obowiązek w odpowiednim 
czasie zlecić przeprowadzenie wszelkich wymaganych przeglądów technicznych, bez 
względu na to, czy wymaga ich producent, Wynajmujący, czy też obowiązujące przepisy 
prawa, oraz ma obowiązek przeprowadzenia prac konserwacyjnych z własnej inicjatywy. 
Prace muszą być zgodne z przepisami producenta wzgl. Wynajmującego, a przed ich 
wykonaniem należy uzyskać pisemną zgodę Wynajmującego.

§ 11 Opcja nabycia
Jeśli strony ustaliły w umowie prawo Najemcy do nabycia środka transportu po upływie 
uzgodnionego czasu trwania umowy, ew. po wpłacie kwoty wykupu, to Najemca ma 
obowiązek oświadczyć na piśmie w terminie14 dni przed upływem okresu trwania 
umowy, czy chce skorzystać ze swojego prawa do tej opcji. W przeciwnym wypadku 
strony przyjmują zgodnie, że Najemca nie życzy sobie nabycia środka transportu.
Najemca ma obowiązek zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od pisemnego powi-
adomienia przez Wynajmującego. W przeciwnym wypadku opcja nabycia wygasa. Do 
czasu pełnej zapłaty Wynajmujący pozostaje właścicielem środka transportu.
Najemcy w związku ze stosunkiem najmu znany jest stan pojazdu. Wynajmujący nie 
odpowiada za wady.

§ 12 Zwrot
Po zakoń czeniu okresu trwania umowy Najemca ma obowią zek zwró cić  ś rodek trans-
portu wraz z akcesoriami i wszystkimi przynależ nymi dokumentami na swó j koszt i ry-
zyko w miejscu okreś lonym przez 
Wynajmują cego na terenie Polski. W przypadku nieokreś lenia miejsca, miejscem zwrotu 
pojazdu jest plac depozytowy pojazdó w Wynajmują cego w Kołbaskowie.
Przy zwrocie należ y sporzą dzić  protokó ł o stanie ś rodka transportu, któ ry podpisuje 
upoważ niona przez Najemcę  osoba. Jeś li zostaną  tam wyszczegó lnione wady lub 
jeś li pojazd nie bę dzie znajdował się  w stanie zgodnym z umową , Wynajmują cy moż e 
usuną ć  je na koszt Najemcy. Wynajmują cy na prawo do rozliczenia kosztó w na podsta-
wie kosztorysu lub opinii biegłego. Wynajmują cy jest uprawniony do naliczenia zwrotu 
odpowiednich kosztó w sporzą dzenia kosztorysu lub opinii biegłego, jednak w wysokoś ci 
nie wię kszej niż  75,00 EUR.
Roszczenie odszkodowawcze Wynajmują cego jest wymagalne po pełnym zewiden-
cjonowaniu szkó d przez Wynajmują cego lub autoryzowany warsztat specjalistyczny.
Jeż eli ś rodek transportu zostanie zwró cony lub odebrany w ramach zabezpieczenia 
wraz z ładunkiem i jeż eli ładunek ten nie zostanie odebrany w czasie 24 (dwudziestu 
czterech) godzin po przekazaniu Najemcy stosownej informacji, wó wczas Wynajmują cy 
ma prawo sam lub poprzez osoby trzecie zmagazynować  ten ładunek na koszt Na-
jemcy. W przypadku towaru psują cego się , ładunek moż e zostać  zniszczony na koszt 
Najemcy, jeż eli składowanie jest niewspó łmiernie drogie lub niemoż liwe. Jeś li towar 
jest własnoś cią  Najemcy moż e on posłuż yć  do zaspokojenia roszczeń  Wynajmują cego 
poprzez jego zbycie w formie licytacji. Dochody z niej po potrą ceniu wszelkich kosztó w 
licytacji zostaną  skompensowane z roszczeniami Wynajmują cego.

III Postanowienia dodatkowe dotyczące świadczeń 
telematycznych

§ 1 Opis świadczeń, ceny
Wynajmujący oferuje Najemcy w związku z najmem środka transportu opcjonalnie 
usługi telematyczne.
W tym celu Wynajmujący wyposaży wynajmowane środki transportu w jednostkę 
telematyczną, która w określonych odstępach czasu rejestrować będzie określone dane 
i informacje dotyczące środka transportu i przesyłać je Wynajmującemu poprzez sieć 
telefonii komórkowej.
Jednostka telematyczna zawiera kartę SIM niezbędną do dokonywania przekazu. 
Przekaz danych w obrębie Unii Europejskiej jest dla Najemcy bezpłatny. Dodatkowe 
koszty przypadające do zapłaty poza Unią Europejską będą naliczane następnie dalej 
Najemcy.
Wynajmujący przygotowuje dane zgodnie z wykupionym zakresem świadczeń i 
udostępnia do dyspozycji Najemcy poprzez portal internetowy. Najemca otrzymuje 
możliwość samodzielnego zarządzania wynajmowanymi środkami transportowymi po-
prze ten portal.
Każdorazowy zakres świadczeń oraz ceny zależne są od wykupionego pakietu, długości 
okresów czasu pomiędzy przekazami i rodzaju środka transportu. Każdorazowy zakres 
oraz ceny i opłaty dodatkowe są określone w dokumentacji cenowej Wynajmującego, 
którą Najemca przyjął do wiadomości. Do wszystkich określonych tam cen dolicza się 
należny ustawowy podatek VAT. Minimalny okres rozliczeniowy wynosi zawsze jeden 
miesiąc. Wynajmujący ma prawo korzystać z zewnętrznych usługodawców i operatorów 
sieci do świadczenia usług.
Opcjonalne usługi telematyczne będą zgodnie z I § 2 Ogólnych Warunków Wynajmu 
rozliczane wraz z miesięczną ratą czynszu najmu.

§ 2 Prawo do korzystania
O ile wykonywane przez Wynajmującego lub usługodawców świadczenia podlegają 
ochronie prawnej, w szczególności ochronie prawa autorskiego, to Najemca otrzymuje 
na czas obowiązywania niniejszej umowy niewyłączne i nieprzekazywalne oraz bez 
możliwości udzielania podlicencji prawo do korzystania z tych świadczeń. 
Najemca w szczególności nie ma prawa do przekazywania danych i informacji osobom 
trzecim.
Na czas obowiązywania niniejszej umowy Najemca otrzymuje zwykłe i nieprze-
kazywalne prawo do korzystania z danych i informacji przezywanych mu w ramach 
niniejszej umowy lub uzyskanych przez niego w inny sposób, wyłącznie do celów 
wewnątrzzakładowych.
Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania danych wyłącznie zgodnie ze stosow-
nymi przepisami  o ochronie danych osobowych.

§ 3 Odpowiedzialność Najemcy
Przekazana do dyspozycji Najemcy jednostka telematyczna nie może być przez 
Najemcę otwierana, ani zmieniana. W szczególności nie wolno wyjmować karty 
SIM. Karta SIM systemowo może być stosowana jedynie dla usług telematycznych 
świadczonych przez Wynajmującego. Najemca ma obowiązek chronić jednostkę 
telematyczną przed dostępem i użyciem przez nieznane osoby trzecie.
Najemca ma obowiązek zgłaszania Wynajmującemu uszkodzenia, zniszczenia lub 
utraty karty SIM bądź jednostki telematycznej w przeciągu 24 godzin e-mailem lub te-
lefaksem.
Najemca odpowiada za szkody spowodowane u Wynajmującego poprzez to, że powier-
zona mu karta SIM lub system telematyczny zostaną użyte niezgodnie z systemem lub 
przez osoby trzecie lub jeśli Najemca nie dopełni lub niedopełnia w odpowiednim czasie 
swojego obowiązku dokonania zgłoszenia.
Najemca zobowiązuje się informować niezwłocznie Wynajmującego na piśmie o ewen-
tualnych zakłóceniach w działaniu jednostki telematycznej.
Najemca zobowiązuje się w przypadku zakłóceń w działaniu do umożliwienia wykonania 
prac niezbędnych do naprawy, w szczególności do dostępu do sprzętu i oprogramowa-
nia przez Wynajmującego lub zaangażowanych usługodawców.
Najemca odpowiada we własnym zakresie za udostępnienie i kompatybilność swojego 
sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego zgodnie udostępnionymi na podstawie 
umowy przez Wynajmującego informacjami i danymi.

§ 4  Wypowiedzenie
Wypowiedzenie umowy najmu stanowi także wypowiedzenie opcji telematycznej. 
Umowy na usługi telematyczne  zasadniczo mogą być wypowiedziane z zachowaniem 
cztero tygodniowego okresu wypowiedzenia.
Opcje telematyczne zamówione online mogą być również online wypowiedziane. 
Możliwy najbliższy termin wypowiedzenia będzie każdorazowo zaznaczony na portalu 
telematycznym.
Dopuszcza się niezależne wypowiedzenie opcji telematycznej przez obie strony w trybie 
natychmiastowym z ważnej przyczyny. Wynajmujący ma prawo do niezależnego wypo-
wiedzenia opcji telematycznej w trybie natychmiastowym w szczególności wtedy, gdy
• Najemca narusza istotne postanowienia opcji telematycznej i mimo odpowiedniego
wezwania nie usunie niezwłocznie wynikłych z tego skutków. Odpowiednie wezwanie 
nie jest wymagane, jeżeli niewypełnienie lub naruszenie obowiązków wynikających z 
umowy, jest tak znaczące, że nie można narażać Wynajmującego na kontynuację sto-
sunku umowy,
• Najemca w sposób długotrwały i/lub znaczący używa powierzoną mu kartę SIM w
sposób niedozwolony, w szczególności w sposób nie związany z systemem,
• Najemca w sposób długotrwały i/lub znaczący narusza postanowienia III. § 3, w
szczególności udostępnia dane i informacje osobom trzecim.
Wypowiedzenie wymaga w każdym przypadku formy pisemnej.
W przypadku wypowiedzenia opcji telematycznej ze skutkiem natychmiastowym 
Wynajmujący ma prawo do zablokowania karty SIM i/lub żądania jej zwrotu na koszt 
Najemcy. Miejscem zwrotu jest siedziba firmy Wynajmującego.

§ 5 Gwarancja, odpowiedzialność
Wynajmujący będzie korzystał z systemu telematycznego odpowiednio do aktualnego 
stanu techniki. O usterkach związanych z siecią Wynajmujący po zgłoszeniu przez 
Najemcę będzie niezwłocznie informował operatora sieci.
Usterki związane ze sprzętem usuwa Wynajmujący, o ile nie są one w sposób zawini-
ony spowodowane przez Najemcę. Najemca zleci usunięcie usterki po uzgodnieniu z 
Wynajmującym w jednym ze wskazanych przez niego warsztatów specjalistycznych.
Odpowiedzialność Wynajmującego ograniczona jest zgodnie z regulacjami I. § 6 Ogól-
nych Warunków Wynajmu.
Wynajmujący nie odpowiada ponadto za szkody majątkowe, rzeczowe lub inne, które 
powstaną w trakcie realizacji świadczeń, a których przyczyny nie leżą w bezpośredniej 
strefie wpływów Wynajmującego. Wynajmujący nie odpowiada w szczególności za 
prawidłowość przekazywanych i udostępnianych Najemcy danych. Dane nie będą 
sprawdzane przez Wynajmującego.
Wynajmujący nie odpowiada w szczególności za wadliwe świadczenia, które nie zostały 
spowodowane przez niego. Dotyczy to w szczególności wadliwych świadczeń z powodu 
siły wyższej i innych nieprzewidzianych, nadzwyczajnych okoliczności, jak np. strajk, 
lokaut, zarządzenia urzędowe, usterki w działaniu systemu GSM i/lub GPS i ich awarie, 
brak zasięgu lub przeciążenie sieci telefonii komórkowej, nawet jeśli wystąpią one w 
świadczeniach Wynajmującego lub jego usługodawców, to Wynajmujący nie ponosi za 
nie odpowiedzialności również w przypadku wiążących okresów i terminów.
Wynajmujący nie odpowiada ponadto za zakłócenia świadczeń wynikające z działań 
technicznych lub innych wykonywanych na urządzeniach Wynajmującego lub jego 
usługodawców (np. aktualizacja oprogramowania, konserwacja, naprawy). Wynajmujący 
nie gwarantuje ponadto wykraczającej poza normalny zasięg osiągalności swojego sys-
temu komputerowego.

§ 6 Obowiązywania pozostałych Ogólnych Warunków
O ile powyższe postanowienia nie zawierają odmiennych regulacji, to obowiązują pkt. I. 
i II. Ogólnych Warunków Wynajmu Wynajmującego.    
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