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WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP CZĘSTOCHOWA 
DOMINEKS SYLWIA GARBACIAK 

Ul. Srebrna 43, 42-200 Częstochowa 
 

Regulamin wypożyczalni. 
 

1.Przedmiot umowy stanowi własność Wynajmującego. 

2.Przedmiotem umowy najmu jest objęte wyposażenie dodatkowe ( np. koło zapasowe, plandeka) oraz dokumenty ( np. 

Dowód rejestracyjny, polisa OC, polisa AC) 

3.Przedmiot umowy objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC . Oryginał polisy zostaje udostępniony Najemcy na czas 

trwania umowy. 

4.Przedmiot umowy jest objęty ubezpieczeniem typu „Autocasco” 

5.Minimalny okres wypożyczenia przyczepki to 4 godziny. Za krótszy okres korzystania nie przysługuje obniżenie ceny. 

6.Wydanie i zdanie przedmiotu umowy może nastąpić tylko w godzinach pracy wypożyczalni. Wszelkie konsekwencje 

przekroczenia umownego terminu końcowego obciążają Najemcę. 

7.Za wszelkie uszkodzenia lub utratę przedmiotu umowy Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego 

8.Najemca zobowiązany jest: 

- przedłożyć w momencie zawierania umowy wypożyczenia przyczepy 3 dokumenty stwierdzające tożsamość 

- do dokonania oględzin przedmiotu umowy ( celem ustalenia stanu technicznego oraz kompletności dodatkowego 

wyposażenia) i zgłoszenia wszelkich wad przed wydaniem mu przedmiotu najmu pod rygorem utraty wszelkich roszczeń 

wobec wynajmującego. Uwagi Najemcy wpisuje się do umowy Najmu. Brak uwag oznacza, że Najemca nie zgłasza 

zastrzeżeń do stanu technicznego przedmiotu Najmu.  W szczególności Najemca  powinien zwrócić uwagę na stan 

ogumienia, stan oświetlenia, uszkodzenia mechaniczne. 

- używać pojazdu zgodnie z zasadami ruchu drogowego i przeznaczeniem 

- w razie pozostawienia przyczepy bez dozoru, należy zabezpieczyć ją przed kradzieżą ( zamknąć zamek w zaczepie, bądź 

zapiąć na nim kłódkę). Pojazd można pozostawiać tylko na parkingach strzeżonych 

- pamiętać, aby nie pozostawiać w pojeździe ciągnącym kluczyka, dowodu rejestracyjnego i innych dokumentów przyczepki 

- pokryć wszelkie straty powstałe w trakcie użytkowania pojazdu tj. od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu do 

wypożyczalni; w tym także kradzieży ( utrata pojazdu – Najemca odpowiada materialnie kwotą brutto nowego przedmiotu 

danego typu) 

- dotrzymywać terminu zwrotu pojazdu. Ewentualne przedłużenie umowy Najmu możliwe jest tylko w formie pisemnej. 

- rozliczyć się z powierzonego sprzętu max. w ciągu 2 dni po zdaniu pojazdu pod rygorem utraty kaucji 

- w razie awarii niezwłocznie powiadomić właściciela wypożyczalni przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących 

awarii. 

- w razie kolizji lub wypadku powiadomić policję i inne służby oraz właściciela wypożyczalni, odebrać z policji opis zdarzenia, 

ewentualnie oświadczenia sprawcy, zeznania świadków, protokół oraz zabezpieczyć pojazd przed dalszymi stratami 

- do zapłaty równowartości szkód i przestojów spowodowanych utratą bądź uszkodzeniem wypożyczonego pojazdu oraz 

jego wypożyczenia wg cen rynkowych 

- do zapłaty odszkodowania Wynajmującemu ( np. zwrotu kosztów naprawy) w terminie 7 dni od doręczenia noty 

obciążeniowej 

- do wpłaty kaucji na poczet należności z tytułu najmu lub ryzyka powstania szkody. Wysokość kaucji nie może przekroczyć 

wartości rynkowej przedmiotu umowy. 

9.Najemca przyjmuje do wiadomości, że nie zwrócenie wypożyczonego pojazdu lub innego przedmiotu będącego na jego 

wyposażeniu w terminie zawartym w umowie, stanowi przestępstwo przywłaszczenia przewidywane w art.204$2KK o 

następującej treści: 

...”Kto przywłaszcza powierzone mu mienie podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat,,,, 

10. Korzystanie z przedmiotu umowy przez Najemcę ponad umówiony termin, uprawnia Wynajmującego do naliczania kary 

umownej wynoszącej 10 PLN za każdą rozpoczętą godzinę bezumownego korzystania ze sprzętu. 

11. Korzystanie z przedmiotu umowy przez Najemcę ponad umówiony termin dłużej niż 3 dni uprawnia wynajmującego do 

złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. 

12. Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie naliczane są wg stopy ustawowej począwszy od dnia następującego bezpośrednio po 

dniu zwrotu przedmiotu umowy. 

13. Korzystanie z przedmiotu Najmu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wymaga uzyskania na piśmie odrębnej zgody 

Wynajmującego. 

 
 


