
 
Regulamin  PE-TER  Sp. z o.o. 

w zakresie najmu samochodów 
obowiązuje od   26-06-2019 

1.1. Niniejszy Regulamin - (zwany dalej 
„Regulaminem”) został wydany przez PE-TER Sp. z 
o.o. z siedzibą w  Jeleniej Górze, ul. Wolności 26, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego nr KRS 0000378825, NIP: 
6112706151 zwaną dalej „Wynajmującym”.               
1.2. Regulamin określa warunki najmu samochodów 
osobowych i dostawczych w umowach zawieranych 
przez Wynajmującego.                                               
1.3. W razie sprzeczności umowy najmu i 
Regulaminu strony związane są umową najmu.                            
1.4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Najemcy – 
oznacza to stronę umowy najmu zawartej z 
Wynajmującym inną niż Wynajmujący lub osobę, 
która złożyła rezerwację samochodu.                        
1.5. Pojazd może prowadzić jedynie osoba będąca 
stroną niniejszej umowy.  W przypadku gdy 
kierowca prowadzący wypożyczony pojazd nie jest 
stroną umowy Wynajmujący ma prawo:                             
1.5.1. Zatrzymać w całości wpłaconą przez Najemcę 
kaucję i opłatę za wynajem.                                    
1.5.2. Dochodzić od Najemcy zadośćuczynienia lub 
odszkodowania.                                                      
1.5.3. Odstąpić od umowy z żądaniem 
natychmiastowego zwrotu pojazdu. 
2. Obowiązki Najemcy 
2.1. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w 
stanie umożliwiającym jego prawidłową 
eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z 
należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w 
jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy 
wraz z kluczykami, pilotem, dokumentami oraz 
całym wyposażeniem samochodu (zgodnie z 
protokołem zdawczo-odbiorczym).  
Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę 
na fakt, że samochód jest wyposażony w urządzenie 
monitorujące GPS. Najemca przyjmuje na siebie 
odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązków 
wynikających z niniejszego Regulaminu i umowy 
najmu. 
2.2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za 
szody powstałe w przedmiocie najmu, które nie są 
objęte ubezpieczeniem. 
2.3. Najemca otrzymuje auto w pełni czyste, 
zatankowane do pełna i zobowiązany jest do zwrotu 
w takim samym stanie. 
2.4. Najemca zobowiązany jest do wykonywania 
obsługi codziennej pojazdu zgodnie z zaleceniami, 
które może otrzymać w każdej Autoryzowanej Stacji 
Obsługi lub u Wynajmującego. 
2.5. Koszt paliwa zużytego podczas najmu, olejów, 
płynów eksploatacyjnych, żarówek, pokrywa w 
całości Najemca. 
2.6. W przypadku konieczności wymiany 
pojedynczej opony Najemca zobowiązany jest 
również do zakupu na własny koszt drugiej opony 
tego samego typu i marki na tę samą oś.  
Zakup innej opony/opon (innego producenta  o 
innych oznaczeniach) możliwy jest wyłącznie po 
otrzymaniu pisemnej zgody Wynajmującego. 
2.7. Najemca oświadcza, że postanowienia ogólnych 
warunków najmu i użytkowania samochodu oraz 
zasady zachowania się w przypadku awarii 
samochodu, bądź szkody będą przestrzegane przez 
Najemcę pod rygorem odpowiedzialności Najemcy 
za  szkody, z ewentualnym obciążeniem za szkodę 
w całości.  
2.8. Wszelkie naprawy samochodu na zlecenie 
Najemcy lub wykonywane przez Najemcę są 
zabronione. 
2.9. Użytkowanie samochodu uszkodzonego 
skutkuje obciążeniem Najemcy za naprawę w 
całości. 
2.10. Kierujący samochodem zobowiązany jest do: 
2.10.1. przestrzegania zasad ruchu drogowego 
obowiązujących w danym kraju, 
2.10.2 parkowania pojazdu w miejscach do tego 
przeznaczonych, 
2.10.3 zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą 
każdorazowo zamykając auto, 
2.10.4 zabezpieczenia poza samochodem dowodu 
rejestracyjnego i kluczyków lub pilota, przy 
każdorazowym wyjściu z samochodu, 
2.10.5 Stosowania w samochodzie odpowiedniego 
paliwa zgodnie z oznaczeniem przy wlewie paliwa 
lub w dowodzie rejestracyjnym (w rubryce P3). 
2.11. Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, 
opłat za parkowanie, opłat autostradowych, innych 
opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej oraz 
innych należności prywatnoprawnych i 
publicznoprawnych, wynikłych z korzystania z 
samochodu podczas trwania umowy najmu jest 
obowiązkiem Najemcy lub Użytkownika, chyba że 
Najemca wykaże, że zgodnie z przepisami prawa 
Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę 
tego rodzaju kwot albo wykaże, że nałożenie na 
Najemcę lub Użytkownika obowiązku zapłaty tego 
rodzaju kwoty nastąpiło z winy Wynajmującego. 
Najemca zobowiązany jest do zwrotu 
Wynajmującemu kwot, które Wynajmujący zapłacił 
w związku z naruszeniem przez Najemcę 
zobowiązania określonego w zdaniu 
poprzedzającym. 

2.12. Zabrania się przemieszczania samochodu na 
teren następujących państw: Albania, Białoruś, 
Czarnogóra, Estonia, Kosowo, Litwa, Łotwa, 
Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Turcja, 
Ukraina, Wielka Brytania. 
2.13. W przypadku, gdy przepisy państw, do którego 
samochód zostanie przemieszczony, przewidują 
wymogi dotyczące wyposażenia samochodu 
nieprzewidziane przepisami prawa polskiego, na 
Najemcy spoczywa obowiązek dostosowania 
samochodu oraz jego wyposażenia do wymogów 
prawa tego państwa i poniesienia wynikających z 
tego faktu kosztów, przy czym nie uprawnia to 
Najemcy do ingerencji w samochód i nie uchybia to 
obowiązkowi zwrotu samochodu w stanie, w którym 
został on wydany Najemcy. 
2.14. W samochodzie obowiązuje zakaz palenia 
tytoniu, picia alkoholu spożywania narkotyków i 
innych środków odurzających czy psychotropowych 
oraz przewożenia zwierząt. 
2.15. Zabrania się przekraczania dopuszczalnej 
ładowności pojazdu i przewożenia większej ilości osób 
niż dopuszczonej w dowodzie rejestracyjnym. 
2.16. Maksymalna dozwolona prędkość pojazdu 
uzależniona jest od obowiązujących w danym 
państwie i miejscu przepisów ruchu drogowego, 
jednak w żadnym przypadku nie może  przekraczać 
140km/h. Przekraczanie dozwolonej prędkości 
upoważnia Wynajmującego do obciążenia Najemcy 
karą umowną. 
2.17. Najemca, kierując pojazdem w stanie 
nietrzeźwości  lub po spożyciu narkotyków i innych 
środków odurzających czy psychotropowych  oraz 
bez ważnego prawa jazdy,  ponosi pełną 
odpowiedzialność materialną za powstałą szkodę. 
2.18. Ubezpieczenie samochodu nie obejmuje szkód 
w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia 
co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn 
powstania szkody lub innych powodów skutkujących 
odmowę wypłaty odszkodowania przez 
ubezpieczyciela. W takim przypadku Najemca ponosi 
pełną odpowiedzialność materialną za powstałą 
szkodę. 
2.19. Ubezpieczenie nie obejmuje kradzieży 
samochodu w przypadku, gdy nie zostaną zwrócone 
Wynajmującemu oryginalne kluczyki i dokumenty od 
skradzionego pojazdu. W takim przypadku Najemca 
ponosi pełną odpowiedzialność materialną za 
powstałą szkodę. 
2.20 Najemca upoważnia Wynajmującego do 
przekazania posiadanych danych organom ścigania  
oraz firmom detektywistycznym w związku z 
wykroczeniami i innymi naruszeniami prawa, których 
dopuścił się w okresie najmu samochodu. 
2.21. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia kar i 
mandatów nałożonych w związku z naruszeniem 
uregulowań prawnych związanych z użytkowaniem 
pojazdu w okresie najmu. 
Ponadto Najemca zobowiązany jest do ponoszenia 
kosztów postępowań przed sądami lub organami 
administracyjnymi, dotyczących powyższych 
naruszeń prawnych, które wystąpiły w okresie najmu 
pojazdu. 
2.22. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu 
bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący 
upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego 
miejsca o każdym czasie oraz do obciążenia Najemcy 
pełnymi kosztami związanymi z odbiorem 
samochodu. 
2.23. Wynajmujący w sytuacji braku kontaktu z 
Klientem, który bezumownie korzysta z samochodu 
upoważnia Wynajmującego do uruchomienia 
procedur odzyskania samochodu przy pomocy firmy 
Partnerskiej monitorującej flotę Wynajmującego i firm 
Detektywistycznych , a kosztami całej operacji 
obciąży Najemcę na podstawie dokumentów 
księgowych. 
3. Opłaty, warunki płatności 
3.1. Opłaty na podstawie umowy najmu (w tym 
czynsz najmu) pobierane są z góry, w Złotych 
Polskich (PLN), według stawki obowiązującej w dniu 
złożenia rezerwacji. Wszystkie ceny wymienione w 
regulaminie, umowie najmu są cenami brutto, chyba 
że w umowie najmu lub umowie ramowej wskazano 
inaczej. W razie rozbieżności wiążą stawki najmu 
wskazane w umowie najmu lub umowie ramowej.   
3.2. Płatność za wynajem samochodu pobierana jest 
z góry w chwili wynajmu samochodu zgodnie z 
obowiązującym cennikiem. 
3.3. Przedłużenie telefoniczne najmu samochodu jest 
możliwe tylko o jedną dobę.  
3.4. Kolejne przedłużenie najmu wymaga 
uregulowania należności w formie gotówki u 
Wynajmującego najpóźniej do 24 godzin licząc od 
dnia i godziny zapisanej na umowie najmu jako 
termin zwrotu pojazdu.  
Ponadto dopuszcza się płatność przelewem, w takim 
przypadku środki powinny zostać zaksięgowane na 
rachunku bankowym Wynajmującego najpóźniej w 
dniu określonym na umowie najmu jako termin 
zwrotu pojazdu. 
3.5. Przedłużenie umowy najmu bez otrzymania 
pisemnej zgody Wynajmującego (w formie 
papierowej, SMS lub e-mail) spowoduje obciążenie 
Najemcy dodatkową opłatą w wysokości 300% stawki 
dobowej wg cennika za każdą przedłużoną dobę, 
potrącając tą kwotę z kaucji Najemcy lub obciążając 
dokumentem księgowym, chyba że inaczej wynika z 
umów typu Assistance na zlecenie których 
Wynajmujący świadczy usługi. 
3.6. Brak uregulowania płatności skutkuje 
automatycznym wypowiedzeniem umowy i 
zobowiązuje Najemcę do natychmiastowego zwrotu 
samochodu . 
 

3.7. Po upływie 24h od wygaśnięcia umowy i braku 
pisemnej zgody Wynajmującego na przedłużenie 
wynajmu, osoba reprezentująca Wynajmującego jest 
upoważniona do zgłoszenia zawiadomienia do 
organów ścigania o przywłaszczeniu samochodu w 
związku z próbą jego wyłudzenia w celach osiągnięcia 
korzyści majątkowych – tj. o czyn z art. 284 §2 KK 
3.8. Ceny stawek dobowych mogą ulec okresowym 
zmianom. W sytuacji zmiany ceny w okresie 
obowiązywania umowy wiążącą jest stawka z dnia 
zawarcia umowy zapisana w umowie najmu. 
3.9. Opłaty za wynajem samochodu oraz opłaty 
dodatkowe nie są zwracane w przypadku 
wcześniejszego zwrotu samochodu lub całkowitej 
rezygnacji z wynajmu przy wcześniejszym wpłaceniu 
kaucji lub zaliczki w celu rezerwacji pojazdu. 
3.10. W przypadku wynajmu średnioterminowego 
płatność regulowana jest na podstawie faktury VAT 
wystawionej z terminem płatności przypadającym na 
dzień rozpoczęcia kolejnego okresu wynajmu bez 
konieczności zawierania nowej umowy. W powyższym 
przypadku umowa najmu musi posiadać oznaczenie 
jako wynajem średnioterminowy. 
3.11. Brak uregulowania płatności w wyznaczonym 
terminie na fakturze VAT skutkuje automatycznym 
wypowiedzeniem umowy i zobowiązuje Najemcę do 
natychmiastowego zwrotu samochodu w siedzibie 
Wynajmującego, ponadto Najemca zostanie 
obciążony dodatkową opłatą w wysokości 300% 
stawki dobowej wg cennika za każdą przedłużoną 
dobę, Wynajmujący potrąci tą kwotę z kaucji Najemcy 
lub obciąży dokumentem księgowym. 
4. Zwrot samochodu 
4.1. Zwrot samochodu oraz kluczyków i dokumentów 
samochodu może nastąpić tylko w miejscu 
wskazanym w umowie najmu i na rzecz 
przedstawiciela Wynajmującego. Zabronione jest 
przekazywanie samochodu, kluczyków od samochodu 
oraz dokumentów samochodu osobom 
nieuprawnionym. Zwrot samochodu powinien być 
potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez 
przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę.  
4.2. Jeżeli Najemca 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. 
4.3. Zwrot samochodu oraz podpisanie protokołu 
zwrotu bez zastrzeżeń jest jednoznaczne ze zwrotem 
gotówki dla Najemcy tytułem wpłaconej kaucji. 
W przypadku, gdy kaucja została wpłacona na 
rachunek bankowy Wynajmującego, kwota kaucji 
zostanie zwrócona przelewem zwrotnym do 14 dni od 
daty zwrotu pojazdu odpowiednio pomniejszona o 
ewentualną wysokość roszczeń. 
4.4. Jeśli do zapłaty czynszu za najem samochodu na 
podstawie umowy odrębnej od umowy najmu 
zobowiązany jest zakład ubezpieczeń lub operator 
assistance, a Najemca pomimo upływu okresu najmu 
nie udostępnia samochodu do zwrotu, obowiązek 
zapłaty czynszu za każdą dodatkową dobę po upływie 
okresu najmu uzgodnionego przez zakład 
ubezpieczeń lub operatora assistance z 
Wynajmującym, przechodzi na Najemcę. W takim 
wypadku Najemca zobowiązany jest opłacić z góry 
należność za każdą dodatkową dobę najmu, a umowa 
najmu ulega przedłużeniu jedynie o okres z góry 
opłacony przez najemcę. W przypadku braku takiej 
opłaty umowa najmu ulega rozwiązaniu z upływem 
ostatniej opłaconej doby najmu.  
5. Przeglądy i awarie 
5.1. Najemca zobowiązany jest do udostępnienia 
samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego, 
serwisu, wymiany opon lub innych czynności 
technicznych w miejscu i czasie wskazanym przez 
Wynajmującego. 
5.2. Usunięcie awarii powstałej z winy zaniedbania 
obsługi przez Najemcę, następuje na koszt i ryzyko 
Najemcy w całości. 
5.3. W przypadku nie udostępnienia samochodu do 
wykonania przeglądu Najemca zostanie obciążony 
karą umowną. 
6. Uszkodzenie, kolizja, kradzież 
6.1. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia, 
kolizji lub wypadku, obowiązkiem Najemcy jest 
niezwłoczne powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu 
Policji dzwoniąc na numer alarmowy i uzyskania 
poświadczenia wynikłych strat oraz powiadomienie 
Wynajmującego dzwoniąc na całodobowy numer 
telefonu 780166818 do chwili uzyskania 
połączenia z osobą dyżurną.  
6.2. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest 
współdziałać z Zakładem Ubezpieczeń i 
Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji 
szkody, w szczególności w terminie 14 dni od 
zaistnienia zdarzenia dostarczyć pisemny opis 
zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do 
prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości 
oraz oświadczenie o trzeźwości w chwili zdarzenia. 
6.3. W przypadku kradzieży samochodu Najemca 
zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić 
kluczyki i dokumenty od samochodu 
Wynajmującemu.  
6.4. Najemca odpowiada również za szkodę powstałą 
wskutek braku wykonania obowiązków wynikających 
z  pkt.5.1.,  5.2.,  5.3. 
7. Opłaty dodatkowe 
7.1. Wydanie i zwrot pojazdu: 
7.1.1. po godzinie 17:00 
- naliczana opłata dodatkowa 30,00 PLN 
7.1.2. po godzinie 22:00 
- naliczana opłata dodatkowa 50,00 PLN 
7.2. Opłata 500,00 PLN za rezygnację z rezerwacji  
wynajmu pojazdu. 

7.3. Holowanie uszkodzonego lub niesprawnego 
samochodu z winy Najemcy wynosi 5,00 PLN za każdy 
kilometr liczone w obie strony. 
7.4. Przekroczenie limitu kilometrów - płatne za każdy 
przekroczony kilometr - 0,50 PLN 
7.5. Tankowanie brakującego paliwa 10,00 PLN /litr 
8. Kary umowne 
8.1. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, przewożenie 
zwierząt w samochodzie 500,00 PLN 
8.2. Mycie w przypadku zwrotu brudnego samochodu 
100,00 PLN 
8.3. Zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się 
usunąć w ramach standardowych procedur 
czyszczących stosowanych w profesjonalnych 
myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w 
bagażniku  500,00 PLN 
8.4. Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem 
paliwa (o którym mowa w pkt. 2.11.5.)  2 000,00PLN 
8.5. Użycie pojazdu do przestępstwa  9 000,00 PLN 
8.6. Udzielenie przez Wynajmującego informacji 
organom administracyjnym 100,00 PLN 
8.7. Zagubienie tablicy rejestracyjnej lub dowodu 
rejestracyjnego 500,00 PLN 
8.8. Przemieszczanie samochodu na teren państwa 
objętego zakazem wjazdu (o którym mowa w  
pkt. 2.13)  4 000,00 PLN 
8.9. Przekroczenie dozwolonej prędkości (o której 
mowa w pkt. 2.17.)  2 000,00 PLN 
8.10. Brak wymienionych w protokole zdawczo-
odbiorczym elementów wyposażenia pojazdu tj; 
apteczki, gaśnicy, kamizelki odblaskowej, trójkąta, 
lewarka, klucza 100,00 PLN -za każdy element. 
8.11. Brak koła zapasowego 600,00 PLN 
8.12. Brak innego wyposażenia samochodu -cena 
opłaty serwisowej + 50% 
8.13. Kierowanie samochodem przez osobę niebędącą 
Najemcą, 5 000,00 PLN 
8.14. Uszkodzenie lub utrata każdego kołpaka  
100,00 PLN 
8.15. Uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę) –  
1 000,00 PLN 
8.16. Uszkodzenie felgi stalowej (za każdą felgę) –  
450,00 PLN 
8.17. Demontaż, zamiana części samochodu lub 
dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego   
9 000,00 PLN + całkowity koszty przywrócenia 
sprawności samochodu na bazie oryginalnych części 
zamiennych-usługa wykonana wyłącznie w 
Autoryzowanej Stacji Obsługi. 
8.18. Przemieszczenie samochodu poza granicę Polski 
bez zgody Wynajmującego 2 000,00 PLN 
8.19. Nieudostępnienie samochodu w celu wykonania 
przeglądu okresowego, serwisu, wymiany opon lub 
innych czynności technicznych w miejscu i czasie 
wskazanym przez Wynajmującego 2 000,00 PLN 
8.20. Wysokość kary umownej w przypadku 
uszkodzenia pojazdu wynosi 1 000,00 PLN 
9. Postanowienia końcowe 
9.1. Wszystkie wymienione w ogólnych warunkach 
najmu ceny i użytkowania pojazdu zawierają należny 
podatek VAT, za wyjątkiem kar umownych do których 
wystawiana jest nota obciążeniowa. 
9.2. Najemca nie jest uprawniony do przenoszenia praw 
lub obowiązków wynikających z umowy na osoby 
trzecie bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
9.3. Wynajmujący jest uprawniony do przenoszenia 
praw lub obowiązków Wynajmującego, wynikających z 
umowy na osoby trzecie. 
9.4. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy 
najmu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 
Siedziby Wynajmującego. 
9.5. W przypadku stwierdzenia, że Najemca korzysta z 
wynajętego samochodu w sposób niezgodny z umową 
lub przeznaczeniem samochodu, a także, gdy z 
okoliczności wynika podejrzenie dokonania kradzieży 
lub przywłaszczenia samochodu w związku z zawarciem 
umowy najmu, Wynajmujący może rozwiązać umowę 
najmu ze skutkiem natychmiastowym.  
Wypowiedzenie umowy może nastąpić poprzez 
przesłanie Najemcy na podany przez niego adres e-
mail, adres wskazany do doręczeń lub telefon 
wiadomości zawierającej zawiadomienie o 
wypowiedzeniu. 
9.6. Najemca wskazuje następujące adresy do doręczeń 
znajdujące się w niniejszej umowie najmu: 
9.6.1. Adres Najemcy (rubryka A i B) 
9.6.2. Adres e-mail Najemcy  (rubryka D) 
Korespondencję Najemca uzna za skutecznie doręczoną 
w przypadku wysłania jej na co najmniej jeden z 
adresów wskazanych w pkt. 9.6., niezależnie od tego, 
czy została odebrana. 
9.7. Punkt wynajmu czynny jest w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 
oraz w soboty w godzinach od 09:00 do 13:00. 
9.8. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych Najemcy w związku z rezerwacją i 
wynajmem samochodu oraz likwidacją szkody 
komunikacyjnej, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. 
(t.jedn.Dz.U.2002r, nr 101, poz.926 ze zm.) 
 
 

 


