
Ogólne Warunki Wynajmu Samochodu
Zastępczego

1. Okresem rozliczeniowym dla wynajmu samochodu zastępczego jest jedna doba jest to też 
najkrótszy okres na jaki można wynająć samochód. Doba trwa 24 godziny.

2. Koszt wynajmu samochodu określany jest na podstawie cennika. Cennik stanowi integralną 
część Ogólnych Warunków Wynajmu Samochodu Zastępczego.

3. Samochodu nie można użytkować poza granicami Polski bez pisemnej zgody 
wynajmującego.

4. Najemca odpowiada za szkody powstałe w samochodzie gdy był on przez niego 
użytkowany do kwoty 2000 zł netto chyba, że szkoda powstała w wyniku celowego 
działania lub gdy Najemca kierował pojazdem będąc pod wpływem alkoholu lub innych 
środków odurzających. Wtedy Najemca zobowiązuje się pokryć całość wyrządzonych 
szkód, także w przypadku gdy Najemca nie zastosuje się do Ogólnych Warunków Wynajmu 
Samochodu zastępczego odpowiada za całość wyrządzonych szkód.

5. Użytkownikiem samochodu może być Najemca lub osoba przez niego wskazana podczas 
wynajmowania samochodu.

6. Kierowcą pojazdu może być tylko osoba posiadają uprawnienia do kierowania pojazdem na 
terenie Polski. Uprawnienia te musi posiadać co najmniej rok oraz mieć ukończone 20 lat.  

7. Najemca zobowiązuje się dbać o powierzony mu samochód oraz zwrócić go wstanie jakim 
go wynajął. 

8. Stan w jakim znajdował się samochód w momencie wynajmowania opisany jest w protokole
zdawczo-odbiorczym podpisywanym przez obie strony umowy w momencie wydawania 
pojazdu.

9. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz
926 z zm.

10.  Cennik:

Opłata przygotowawcza pobierana jednorazowo w momencie wynajmu 40 zł netto to jest 
49,20  zł brutto

Przekazanie samochodu Najemcy na terenie miejscowości Kamieniec Ząbkowicki 
bezpłatnie.

Przekazanie samochodu Najemcy poza terenem miejscowości Kamieniec Ząbkowicki ale na
terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz w miejscowości Ząbkowice Śląskie 25 zł netto to
jest 30,75 zł brutto.

Przekazanie samochodu Najemcy poza terenem gminy Kamieniec Ząbkowicki 2zł netto to 
jest 2,46 zł brutto za kilometr liczone tam i z powrotem od siedziby firmy Wynajmującej 



samochód.

Odbiór samochodu od Najemcy na terenie miejscowości Kamieniec Ząbkowicki bezpłatnie.

Odbiór samochodu od Najemcy poza terenem miejscowości Kamieniec Ząbkowicki ale na 
terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz w miejscowości Ząbkowice Śląskie 25 zł netto to
jest 30,75 zł brutto.

Odbiór samochodu Najemcy poza terenem gminy Kamieniec Ząbkowicki 2zł netto to jest 
2,46 zł brutto za kilometr liczone tam i z powrotem od siedziby firmy Wynajmującej 
samochód.

Przekazanie samochodu Najemcy poza godzinami pracy wynajmującego 50 zł netto to jest 
61,5 zł brutto.

Odbiór samochodu od Najemcy poza godzinami pracy wynajmującego 50 zł netto to jest 
61,5 zł brutto.

Cena wynajmu samochodu segment B – Skoda Rapid 1,2 TSI  za każdą rozpoczętą dobę 
wynosi 69 zł netto to jest 84,87 zł brutto.

Promocja dla Najemców będących równocześnie klientami warsztatu
Auto-Bogus 

( nie dotyczy osób zlecających naprawę blacharsko-lakierniczą )

Jeżeli koszt naprawy w warsztacie Auto-Bogus wyniesie do 600 zł brutto

Opłata przygotowawcza 0 zł

Cena wynajmu samochodu segment B – Skoda Rapid 1,2 TSI  za każdą rozpoczętą dobę 
 wynosi 62,1 zł netto to jest 76,38 zł brutto.

Reszta cen jak w cenniku dla Najemców nie będących klientami warsztatu Auto-Bogus

Jeżeli koszt naprawy w warsztacie Auto-Bogus wyniesie od 600,01 zł brutto do 1200 zł brutto

Opłata przygotowawcza 0 zł

Cena wynajmu samochodu segment B – Skoda Rapid 1,2 TSI  za pierwszą dobę wynosi 
34,50 zł netto to jest 42,43 zł brutto za drugą i każdą kolejną dobę wynosi 62,1 zł netto to 
jest 76,38 zł brutto.

 Reszta cen jak w cenniku dla Najemców nie będących klientami warsztatu Auto-Bogus

Jeżeli koszt naprawy w warsztacie Auto-Bogus wyniesie powyżej 1200 zł brutto.

Opłata przygotowawcza 0 zł

Cena wynajmu samochodu segment B – Skoda Rapid 1,2 TSI  za pierwszą dobę wynosi 
0 zł netto to jest 0 zł brutto za drugą i trzecią kolejną dobę wynosi 55,20 zł netto to jest 
67,89 zł brutto za każdą kolejną dobę  wynosi 62,1 zł netto to jest 76,38 zł brutto.




