
REGULAMINWYNAJMU SAMOCHODÓW 

(obowiązuje od 01.12.2008 r.) 

 

§1 Postanowienia ogólne i definicje 

 

1. Regulamin ten stanowi obok Cennika i protokołu zdawczo-odbiorczego integralną część umów 
najmu zawieranych w ramach działalności wynajmu samochodów prowadzonej przez TOP 
CAR RENTAL i jest uzupełnieniem tychże umów.  

 
2. Wynajmującym    jest    spółka    TOP    CAR    RENTAL    z    siedzibą    w    Poznaniu    przy 

ul. Tomasza Drobnika 12-14. 
 

3. Najemcą samochodu osobowego może być:  
a) Osoba fizyczna, w wieku co najmniej 30 lat, posiadająca w chwili podpisywania umowy 

ważne na terytorium Polski prawo jazdy od minimum 3 lat.  
b) Osoba fizyczna, w wieku co najmniej 27 lat, posiadająca w chwili podpisywania umowy 

ważne na terytorium Polski prawo jazdy od minimum 5 lat pod warunkiem zapłaty kaucji 
zwrotnej w wysokości 5.000 zł w przypadku samochodu Porsche oraz w wysokości 15.000 zł 
w przypadku samochodów innych marek.  

c) Podmiot posiadający osobowość prawną, reprezentowany przez osobę wskazaną w punkcie 
a i b.  
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednostronnego i natychmiastowego odstąpienia od 
umowy najmu w czasie jej trwania wobec stwierdzenia, iż Najemca nie spełnia warunków 
wskazanych w tym punkcie.  

4. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle zawartej umowy najmu będą rozstrzygane według 

prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.  
 
§ 2 Rezerwacja samochodu  
 

1. Wynajmujący przewiduje możliwość wcześniejszej rezerwacji samochodu, która to rezerwacja 
może być dokonana poprzez Internet, faxem lub telefonicznie.  

2. Dla skutecznego dokonania rezerwacji Najemca zobowiązany jest uiścić 300 zł tytułem opłaty 
rezerwacyjnej. Opłata ta zaliczana jest na poczet wynajmu.  

 
§ 3 Płatności i kaucja  
 

1. Płatność może być dokonana przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego bądź za 
pomocą karty kredytowej.  

2. Przy płatności kartą kredytową Najemca upoważnia Wynajmującego do obciążenia jego karty 

zgodnie z warunkami zapłaty określonymi w umowie, cenniku oraz niniejszym Regulaminie.  

3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego Najemca 

zobowiązany jest do dokonania przelewu zgodnie z warunkami zapłaty określonymi w umowie, 

Cenniku oraz niniejszym Regulaminie. Płatności przelewem na rzecz Wynajmującego należy 

dokonywać na następujący rachunek bankowy prowadzony w PEKAO S.A. o numerze: 

88 1240 1747 1111 0010 2237 6595. Za skuteczne dokonanie płatności na rachunek bankowy 
uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego. 

4. W momencie dokonania rezerwacji Najemca zobowiązany jest dokonać wpłaty 300 zł, a 
najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem najmu – pozostałej kwoty. 

5. Opłata za najem obejmuje cykl 12-godzinny w przypadku pierwszego dnia najmu i cykl 24-
godzinny w kolejnych dniach najmu. Zwłoka w zwrocie pojazdu ponad 1h powoduje naliczenie 
opłaty za kolejną dobę kary dodatkowej zgodnie z zapisami § 7.  

6. Opłata za najem jest pobierana z góry za cały okres najmu według Cennika.  
7. Przed rozpoczęciem najmu samochodu Wynajmujący pobiera kaucję zwrotną od Najemcy w 

kwocie 5.000 zł w przypadku samochodu marki Porsche oraz 15.000 zł w przypadku 
samochodu innej marki.  

8. Kaucja jest płatna przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego najpóźniej w terminie 2 
dni przed datą rozpoczęcia wynajmu.  

9. Kaucja jest zwracana na rachunek bankowy Najemcy do 2 dni od zakończenia okresu najmu. 
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia z kaucji wszelkich nie uiszczonych, 
należnych opłat i kar umownych.  

10. Wynajmujący ma prawo zażądać od Najemcy dodatkowego zabezpieczenia w postaci weksla.   
11. Faktura jest wystawiana przez Wynajmującego i dostarczana Najemcy w dniu rozpoczęcia 

najmu.  

12. W przypadku rezygnacji przez Najemcę Wynajmujący pobiera opłatę w kwocie 300 PLN, 30% 

w przypadku gdy rezygnacja nastąpi w okresie do 6 dni przed dat najmu, 50% w przypadku gdy 
rezygnacja nastąpi w okresie do 3 dni przed dat najmu oraz 80% w przypadku gdy rezygnacja 
nastąpi w okresie 1 dnia przed dat najmu lub w dniu najmu .  

 
13. Nie odebranie samochodu przez Najemcę w ustalonym terminie oznacza odstąpienie od 

umowy z winy Najemcy. Uiszczone opłaty rezerwacyjne nie podlegają zwrotowi.  
 
§ 4 Obowiązki i uprawnienia Wynajmującego  
 

3. Wynajmujący zobowiązany jest dostarczyć samochód określony w umowie co do marki i 
modelu oraz specyfikacji we wskazanym miejscu i czasie.  

4. Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania z przyczyn nie leżących po 

stronie Wynajmującego takich jak awaria samochodu, konieczność dokonania napraw itp.  
5.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i zdarzenia wynikłe w trakcie 

użytkowania samochodu, w szczególności mowa tu o utracie zdrowia, pogorszeniu stanu 
zdrowia, utracie życia, szkodach o charakterze materialnym. 

6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w tym 

paragrafie. W takim przypadku wszelkie wpłacone kwoty przez Najemcę zostaną mu zwrócone 

w terminie 3 dni na rachunek bankowy lub w terminie 3 dni roboczych na kartę kredytową, (przy 

czym data wpływu środków na konto karty kredytowej uzależniona jest od operatora karty). Wy-

najmujący zwolniony jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wobec 

Najemcy.  
 
§ 5 Obowiązki i uprawnienia Najemcy  
 

1. Odbioru samochodu może dokonać tylko Najemca osobiście.   
2. Najemca jest zobowiązany do przedstawienia najpóźniej w momencie wydania 

samochodu: - ważnego prawa jazdy kat. B oraz jego kserokopii; 
- dowodu osobistego w przypadku obywatela Polski lub paszportu w przypadku obcokrajowca 

wraz z kserokopią; 
- kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS w przypadku spółek prawa handlowe-

go, o ile Najemcą lub płatnikiem jest taka spółka. 
3. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:  

a) Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego 
(ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, 
zaświadczenie o wynajęciu samochodu)   

b) Przestrzegania obowiązujących przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego;  
c) Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz 

włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem 
dokumentów oraz kluczyków);  

d) Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w 
dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu;  

e) Dostosowania prędkości do panujących warunków drogowych– stanu nawierzchni, pogody 
itp.;   

f) Utrzymywania samochodu w należytej czystości;  
g) Zwrotu pojazdu w stanie nie pogorszonym w miejscu i czasie wskazanym w umowie.  

4. W trakcie użytkowania samochodu zabrania się:  
a) Przekraczania samochodem granic RP bez pisemnej zgody Wynajmującego;  
b) Palenia tytoniu w samochodzie;  

 
c) Dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego 

właściwościami i przeznaczeniem;   
d) Używania samochodu w wyścigach, rajdach, zawodach   
e) Używania samochodu poza drogami publicznymi i na  torach wyścigowych  

5. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu z taką ilością paliwa, jaką otrzymał przy 
odbiorze. Za ewentualne braki paliwa uzupełnione przez Wynajmującego, Najemca uiszcza 
opłatę wg Cennika.   

6. Najemca zobowiązany jest do parkowania samochodu na strzeżonym miejscu postojowym. 
Samochody z miękkim dachem muszą być ponadto przetrzymywane na w okresie nocnym w 

miejscu zadaszonym.   
7. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania limitu przebiegu dla danego samochodu 

określonego w Cenniku. Przekroczenie limitu powoduje naliczenie opłaty dodatkowej. 

 

§ 6 Zasady odpowiedzialności za szkody, ubezpieczenia  

 

1. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność do pełnej wartości szkody wynikłej w trakcie 
użytkowania samochodu, o ile postanowienia Umowy i Regulaminu nie stanowią inaczej.  

2. Samochód posiada pełne ubezpieczenie AC, OC, NNW. Ubezpieczenie to nie zwalnia Najemcy 
z odpowiedzialności za szkodę do pełnej jej wysokości.   

3. Najemca zobowiązany jest przy zawieraniu umowy najmu samochodu do wykupienia 

zabezpieczenia CDW (Collision Damage Waiver), które to ubezpieczenie ogranicza 

odpowiedzialność Najemcy za szkody objęte ubezpieczeniem do kwoty 5.000 zł w przypadku 

samochodów Porsche oraz 15.000 zł w przypadku samochodów innych marek.   
4. W przypadku zaistnienia szkody nie objętej ubezpieczeniem Najemca ponosi odpowiedzialność 

wobec Wynajmującego do pełnej wartości szkody oraz zobowiązany jest do zapłaty kary 
umownej w wysokości1.000 zł.   

5. Najemca ponosi wobec Wynajmującego pełną odpowiedzialność za szkodę w szczególności w 
wypadku:   
a) wyjazdu samochodem poza granice RP bez pisemnej zgody Wynajmującego;   
b) Użytkowania pojazdu poza publicznymi drogami utwardzonymi, w szczególności takimi jak 

drogi szutrowe, tory wyścigowe;   
c) Uczestniczenia w imprezach sportowych lub wyścigowych;   
d) Prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;   
e) Prowadzenia pojazdu przez inną osobę niż Najemca (chyba że umowa dopuszcza drugiego 

kierowcę);   
f) Kradzieży samochodu wraz z dokumentami lub kluczykami;   
g) Konfiskaty samochodu przez służby lub instytucje państwowe. Z tego tytułu Najemca      

zobowiązany jest także do zapłaty kary umownej w kwocie 3.000 zł za każdy dzień konfiskaty 
w przypadku samochodu Porsche oraz w kwocie 15.000 zł w przypadku samochodów innych 
marek.  

6. W przypadku wypadku, stłuczki lub kradzieży pojazdu, w tym w wyniku rozboju Najemca ma 

obowiązek wezwać Policję i sporządzić raport ze zdarzenia. W przeciwnym razie jego 

odpowiedzialność będzie obejmować całą wartość szkody do jej pełnej wysokości.   
7. W przypadku awarii Najemca ma obowiązek poinformowania centrum Assistance 

Ubezpieczyciela oraz Wynajmującego oraz stosowania się do zaleceń otrzymanych od centrum 
Assistance lub Wynajmującego. W przeciwnym razie Najemca odpowiada za wszystkie szkody 
do pełnej ich wysokości.  

8. W przypadku kradzieży pojazdu z miejsca niestrzeżonego Najemca zobowiązany jest do 

zapłaty kwoty 5.000 zł na rzecz Wynajmującego w przypadku samochodu Porsche oraz 15.000 

zł w przypadku samochodów innym marek, o ile kradzież spełnia warunki ubezpieczenia.   
9. Najemca ma prawo do wykupienia dodatkowego zabezpieczenia SCDW (Super Collision 

Damage Waiver). W takim przypadku odpowiedzialność Najemcy ograniczona jest do kwoty 
2.000 zł za szkodę na samochodzie Porsche oraz do kwoty 6.000 zł za w przypadku 

samochodów innych marek.  
10. Najemca odpowiada za następujące szkody do pełnej wysokości:   

a) uszkodzenia szyb;   
b) uszkodzenia lub przebicia opon;   
c) znaczne zużycie opon w wyniku nieprawidłowej eksploatacji (ruszanie z piskiem, jazda 

poślizgami itp.);   
d) uszkodzenia spoilerów dolnych lub podwozia w wyniku uderzenia w przeszkodę, najazdu na 

zbyt wysoki krawężnik itp.   
e) utrata wyposażenia dodatkowego samochodu takiego jak: windshot, dywaniki, zapalniczka, 

lewarek, klucze, koło zapasowe, radio wraz z panelem itp.   
11. W przypadku zwłoki ponad 1 h w zwrocie samochodu bez poinformowania Wynajmującego, 

Wy-najmujący ma prawo zgłoszenia informacji o przywłaszczeniu pojazdu Policji a w przypadku 

samo-chodów wyposażonych w system monitoringu GPS zlecenia unieruchomienia silnika. W 
takich okolicznościach Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i koszty wynikłe w 

wyniku ta-kiego zdarzenia, takie jak holowanie, wyjazd patrolu ochrony, koszty poszukiwania 
samochodu przez Policje itp.   

12. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia przewidującego odpowiedzialność Najemcy 

wobec Wynajmującego, upoważnia się Wynajmującego do wystawienia i przesłania faktury VAT 

oraz obciążenia karty kredytowej Najemcy. W przypadku sporu dotyczącego kosztu naprawy 

lub części przyjmuje się ceny autoryzowanego serwisu danej marki na terenie Polski, 

ewentualnie w przypadku braku autoryzowanego przedstawicielstwa marki w Polsce – ceny z 

oficjalnego rynku niemieckiego.  

 
§ 7 Kary dodatkowe  

 

1. Przewiduje się następujące kary dodatkowe, do uiszczenia których zobowiązany jest Najemca 
na rzecz Wynajmującego:   
a) Przy opóźnieniu o każdą godzinę do 10 h – 300 zł/ 1h w przypadku samochodu Porsche oraz   

1.000 zł/1h w przypadku samochodów innych marek;  
b) Przy opóźnieniu o jedną dobę lub więcej – 3.000 zł/ 1 dobę w przypadku Porsche oraz 

10.000 zł w przypadku innych marek;   
c) Przy przekroczeniu granicy RP bez zgody Wynajmującego – 5.000 zł w przypadku Porsche 

oraz 15.000 zł w przypadku samochodów innych marek;   
d) W wypadku udostępnienia samochodu innej osobie bez zgody wyrażonej w umowie - 5.000 

zł w przypadku Porsche oraz 15.000 zł w przypadku samochodów innych marek;  

e) W wypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej – 2.000 zł;   
f) W wypadku utraty kluczyka – 2.000 zł od samochodu marki Porsche i 6.000 zł w wypadku 

auta innej marki;   
g) W wypadku zwrotu auta z mniejszą ilością paliwa niż 1/8 zbiornika – 500 zł plus opłata 

zdefiniowana w podpunkcie k) poniżej;   
h) W wypadku konieczności wykonania czyszczenia samochodu spowodowanego paleniem w 

środku pojazdu – 1.000 zł;   
i) Wobec W przypadku utraty tablicy lub tablic rejestracyjnych – 2.000 zł;  
j) Przekroczenie limitu kilometrów – wg Cennika.   
k) W wypadku zwrotu auta z ilością paliwa mniejszą niż w wydanym aucie – cena paliwa + 

100zł.  

 

 

Zapoznałem się z treścią Regulaminu 
...................................................... 

 
(data i podpis Najemcy)

 


