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OGÓLNE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU 

 

1. Podnajmującym samochód dla Klienta (Najemcy) jest firma Mazury Air Travel Sp. z o.o. z siedzibą w 

Szczytnie (12-100), ul. Bohaterów Września 1939r.7.  

2. Samochód zostaje przekazany Klientowi do używania tylko na terenie Polski. 

3. Ubezpieczenie samochodu obciąża Wynajmującego. 

4. Wynajmujący pokrywa koszty okresowych przeglądów gwarancyjnych i napraw eksploatacji pojazdu. 

5. Klient (NAJEMCA) zobowiązany jest do: 

5.1. Pokrywania wszelkich wydatków związanych z użytkowaniem samochodu, a w szczególności kosztów 

paliwa, drobnych napraw nie wynikających z normalnego korzystania z rzeczy oraz kosztów nie 

pokrytych przez ubezpieczyciela, 

5.2. Natychmiastowego powiadomienia właściciela o uszkodzeniach samochodu i podstawienia go do 

naprawy na żądanie Właściciela, 

5.3. Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą i pozostawiania (parkowania) w miejscach i w sposób nie 

naruszający zasad ruchu drogowego, 

5.4. Odpowiedzialność finansowa Najemcy w razie powstania jakiegokolwiek uszkodzenia w przedmiocie 

niniejszej umowy a w szczególności w wypadku szkody wypadkowej lub parkingowej ogranicza się do 

obowiązkowego udziału własnego w wysokości 1000 zł,  natomiast w przypadku szkody kradzieżowej 

2000 zł, niezależnie od pokrycia szkody lub jej części przez zakład ubezpieczeń lub inną osobę. 

6. Klient nie może użyczać ani podnajmować samochodu osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone przez te osoby. 

7. Klient zobowiązany jest natychmiast powiadomić Wynajmującego o wypadku, w którym uczestniczył 

samochód, kradzieży oraz innych podobnych zdarzeniach i dostosować się do poleceń wydanych przez 

Wynajmującego. 

8. Opłata jednorazowa za najem samochodu, która jest obliczona na podstawie ustalonego okresu 

użytkowania przez Klienta nastąpi z góry za cały okres najmu.  

9. Najemca zobowiązuje się do wpłacenia na rzecz Wynajmującego, przed wynajęciem samochodu kaucji w 

kwocie 300 zł.  

10. Ewentualne sprawy sporne rozstrzygane będą polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd 

właściwy dla siedziby Wynajmującego. 

11. W samochodach obowiązuje zakaz palenia tytoniu!!!!! 

12. Samochód jest zwracany Wynajmującemu czysty i zatankowany.  

13. Za wcześniejszy oddanie samochodu, Najemcy nie przysługuje zwrot zapłaty jeśli najem jest krótszy niż 14 

dni.     

14. Koszt jednorazowy podstawienia i odbioru samochodu do hotelu, to kwota (70 zł), pobrana z góry od 

Klienta.      
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