Regulamin Wypożyczalni Renault Primaquarte Dwór Gogolewo

Jerry’s Jarosław Sobkowiak

Regulamin Wypożyczalni 5 osobowego samochodu Renault Primaquarte KZ18 – Dwór Gogolewo
(zwanej dalej: „Wypożyczalnią”)
Wypożyczany 5 (słownie pięcio ) osobowy zabytkowy samochodu Renault Primaquarte KZ 18 1936
rok o numerach rejestracyjnych PZ 17 A (zwany dalej: „Autem”) jest na podstawie odrębnej umowy,
w użytkowaniu Jarosława Sobkowiaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „Jerry’s
Jarosław Sobkowiak”, ul. Mostowa 10, 61-854 Poznań.
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw
i odpowiedzialności osoby korzystającej z Wypożyczalni samochodu Renault Primaquarte 1936 rok Dwór Gogolewo (zwanej dalej: „Wypożyczającym”).
Wypożyczenie Auta jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowaniem
jego treści, a także z zawarciem Umowy między Wypożyczającym, a Wypożyczalnią. Do Wypożyczenia
dochodzi z chwilą wydania Wypożyczającemu Auta, co zostaje potwierdzone złożonym przez
Wypożyczającego podpisem w Rejestrze Wypożyczalni.
1. Wypożyczalnia czynna jest od 1 marca do 31 października, przez siedem dni w tygodniu,
w godzinach od 08:00 do 18:00. Auto musi być zdane najdalej do godziny 17:00.
2. Wypożyczane Auto jest sprawne technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony
do Wypożyczalni.
3. Auto posiada odpowiednie wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Po wypożyczeniu Auta, Wypożyczalnia zobowiązana jest do jego podstawienia wraz z kierowcą
przed Dworkiem w Gogolewie, a także do jego odebrania w tym samym miejscu po wskazanym
przez Wypożyczającego czasie. Wypożyczalnia na życzenie Wypożyczającego odbierze Auto
z miejsca wskazanego przez Wypożyczającego, pod warunkiem wcześniejszego ustalenia tego
miejsca z Wypożyczalnią oraz za dodatkową opłatą wskazaną w Cenniku Wypożyczalni
stanowiącym Załącznik numer 2 do Regulaminu pod pozycją „Opłata Dodatkowa za Odbiór Auta”.
5. Opłatę za wypożyczenie Auta pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jej używania, który nie
może być dłuższy, niż wynoszą godziny otwarcia Wypożyczalni. Zwrot Auta po terminie opłaconym
powoduje pobranie dopłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem Wypożyczalni stanowiącym
Załącznik numer 2 do Regulaminu. O przedłużeniu terminu zwrotu Auta należy poinformować
pracownika Wypożyczalni pod numerem tel. + 48 508 09 07 06 nie później niż 3 godziny przed
ustalonym wcześniej terminem zwrotu. Przyjmujemy płatność gotówką oraz kartą debetową lub
kredytową. Pracownik wypożyczalni może odmówić przedłużenia czasu wypożyczenia, jeśli
kolidować on będzie z terminem kolejnej rezerwacji Auta.
6. Cennik Wypożyczalni (Załącznik numer 2) stanowi integralną część Regulaminu. Ceny wskazane
w Regulaminie są Cenami brutto i zawierają w sobie: przewiezienie Auta we wskazane przez
Wypożyczającego miejsce i odbiór Auta z wskazanego przez Wypożyczającego miejsca, koszt
paliwa i kierowcy.
7. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczone Auta od chwili wypożyczenia do
czasu jego zwrotu.
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8. Wypożyczający zobowiązuje się:
a) przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
z którego pracownik Wypożyczalni spisze dane do Rejestru Wypożyczalni, a także podać adres
zamieszkania i numer telefonu,
b) złożyć czytelny podpis w Rejestrze Wypożyczalni,
c) być osobą pełnoletnią i trzeźwą,
d) dokonać płatności za wypożyczenie Auta wg. obowiązującego Cennika Wypożyczalni. Czas
wypożyczenia zaokrągla się do 0,5 h na korzyść Wypożyczającego,
e) korzystać z Auta wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego
Wypożyczającego,
f) niezwłocznie – nie później niż 30 minut po wystąpieniu - poinformować Wypożyczalnię w
przypadku stwierdzenia podczas przejazdu jakiejkolwiek usterki Auta,
g) korzystać z Auta zgodnie z jego przeznaczeniem,
h) nie wprowadzać do Auta większej ilości osób niż zgłoszonych w oświadczeniu stanowiącym
Załącznik numer 1 do Regulaminu,
i) bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez kierowcę - pracownika Wypożyczalni
w trakcie przejazdu,
j) zachować szczególną ostrożność w trakcie przejazdu autem, ze względu na specyfikę Auta brak
możliwości zamknięcia Auta i brak możliwości zastosowania pasów bezpieczeństwa, nie
wychylać się podczas przejazdu oraz nie wstawać i nie przemieszczać się po Aucie w trakcie
przejazdu,
k) zaniechać usuwania lub uszkadzania oznaczeń umieszczonych na Aucie, o których mowa w pkt
11 Regulaminu,
l) nie spożywać alkoholu oraz nie zażywać jakichkolwiek substancji odurzających w czasie
dysponowania Autem,
m) pokryć koszty naprawy uszkodzonego Auta lub jego wyposażenia, oraz akcesoriów, wynikłych
z winy Wypożyczającego,
n) pokryć koszt w wysokości 70 000 (słownie siedemdziesięciu tysięcy) złotych w przypadku
całkowitego zniszczenia Auta. Przy czym za całkowite zniszczenie Auta przyjmuje się
uszkodzenie Auta powyżej 70 %.
9.

Obowiązek wskazany w pkt 8 lit. a) nie dotyczy gości Dworu Gogolewo (tj. osób
zakwaterowanych w Dworze Gogolewo).

10. Warunkiem wypożyczenia Auta jest uiszczenie kaucji ustalonej przez Wypożyczalnię, a wskazanej
w Cenniku Wypożyczalni pod pozycją „Kaucja”. Kaucja podlega zwrotowi na życzenie
Wypożyczającego w przypadku uiszczenia opłaty za wypożyczenie i dokonania zwrotu Auta
w stanie nie pogorszonym. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia /zniszczenia Auta, zwrot
kaucji uzależniony jest od uregulowania przez Wypożyczającego wartości Auta lub zapłaty kwoty
odpowiadającej wysokości szkody. Wypożyczalnia może potrącić z kaucji wartość szkody
spowodowanej przez Wypożyczającego, Opłatę Dodatkową za Odbiór Auta, Opłatę za Sprzątanie
Auta, Cenę za wydłużony okres korzystania, karę umowną, o której mowa w pkt 24,
na co Wypożyczający wyraża zgodę.
11. Minimalna ilość osób Aucie to 2 osoby – Klient i kierowca. Maksymalna ilość to 4 osoby i kierowca
w tym 3 dzieci.
12. Pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia Auta bez podania przyczyny.
13. W przypadku pozostawienia Auta poza bezpośrednim kontaktem Wypożyczającego, należy
zabezpieczyć go przed kradzieżą.
14. Wypożyczający Auto ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody (w tym kradzież
i zagubienie) od momentu wypożyczenia Auta do czasu jego zwrotu.
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15. W przypadku kradzieży wypożyczonego Auta, Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie
zawiadomić pracownika Wypożyczalni pod numerem tel. +48 508 09 07 06 i dodatkowo najbliższy
Posterunek Policji lub zadzwonić pod numery alarmowe 112 lub 997 (w Książu Wielkopolski pod
numerem telefonu + 48 61 282 52 07).
16. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego, zagubionego lub uszkodzonego Auta, a także
koszty naprawy jeśli szkody powstały z winy Wypożyczającego i w trakcie trwania Umowy.
Wypożyczający ponosi również koszt posprzątania Auta w przypadku jej zabrudzenia ponad
normalny stan. Wspomniany koszt został wskazany w Cenniku Wypożyczalni pod pozycją „Opłata
za sprzątanie Auta”.
17. Wypożyczający oraz osoby mu towarzyszące przed wejściem do Auta są każdorazowo
zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności ze względu na zabytkowy charakter Auta.
Wypożyczający zobowiązuje się dopilnować by w/w obowiązek został wykonany przez wszystkie
osoby, w szczególności przez małoletnich będących w Aucie.
18. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem Auta
wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce.
19. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno
u Wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałych w czasie użytkowania Auta przez
Wypożyczającego.
20. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków,
poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonej Auta.
21. Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu.
22. Za naruszenie postanowień Regulaminu wskazanych w pkt 19 oraz pkt 9 lit e), pkt 9 lit. f), pkt 9
lit. g), pkt 9 lit. h), pkt 9 lit. i), pkt 9 lit. j), pkt 9 lit k), pkt 9 lit. l), pkt 9 lit. m), pkt 9 lit. n), pkt 9
lit. o). Wypożyczający zapłaci na rzecz Wypożyczalni karę umowną w wysokości 500,00 (słownie
pięćset) złotych za każde naruszenie w/w postanowień. Wypożyczalni przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania za zasadach ogólnych przewyższającego wysokość kary umownej.
23. Jeżeli po 3 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu Wypożyczający nie zwróci Auta ani nie
powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie
zgłoszone przez pracownika Wypożyczalni na Policji.
24. Wypożyczający poprzez Wypożyczenie Auta wyraża zgodę na zbieranie, utrwalanie
i przechowywanie danych przez Jarosława Sobkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą: „Jerry’s Jarosław Sobkowiak”, ul. Mostowa 10, 61-854 Poznań (NIP: 7821281713,
(zwanego dalej: „Administratorem Danych Osobowych”) w zakresie i celu objętym Umową.
Zgoda, o której mowa powyżej zostaje udzielona na czas nieokreślony, jest dobrowolna i może być
w dowolnym momencie wycofana, z tym, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody, przed jej
wycofaniem. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że:
− będzie przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO") oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane
dotyczą.
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będzie przetwarzać powierzone mu na podstawie Umowy dane zwykłe w postaci: imienia
i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego,
paszportu lub prawa jazdy;
stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO,
zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia
poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o których mowa w art. 32 RODO,
zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b RODO)
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji Umowy.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku.
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Załącznik numer 1
______________________________
(imię i nazwisko)
______________________________
(adres)
______________________________
(PESEL)
______________________________
(telefon)

Oświadczenie
Ja niżej podpisany ______________________, niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z
Regulaminem Wypożyczalni, akceptuję jego treść oraz spełniam wszystkie wymagania wskazane w
Regulaminie. Oświadczam, że wraz ze mną w aucie będzie obecne ________________ osób, tym
______________ dorosłych oraz ______________dzieci.

__________________________________
(data i miejscowość)
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Załącznik numer 2

Cennik Wypożyczalni

Cena za godzinę wynajmu Auta

–

150 złotych/ brutto;

Cena za cały dzień użytkowania Auta tj. od godz. 9:00 do godz. 17.00 –

1 000 złotych/brutto;

Opłata Dodatkowa za podstawienie i odbiór Auta

–

300 złotych/brutto;

Opłata za Sprzątanie Auta

–

100 złotych/brutto;

Kaucja

–

1 500 złotych/brutto.
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