Ogólne Warunki Umowy Najmu Przyczepy
Ogólne Warunki Umowy Najmu określają postanowienia umów najmu przyczep
zawieranych pomiędzy LPP LUBUSKA WYPOŻYCZALNIA Sp. z o.o. z siedzibą w
Gorzowie Wlkp. przy ul.Myśliborska 21, prowadzącym wypożyczalnię samochodów pod
nazwą LPP LUBUSKA WYPOŻYCZALNIA zwanym dalej Wynajmującym, a Najemcą
określonym w Umowie Najmu Przyczepy .
§1
Przedmiot najmu:
Przedmiotem najmu jest przyczepy szczegółowo określony w umowie najmu
§2
Warunki wydania pojazdu:
Warunkiem wydania przyczepy jest:
1. Podpisanie Umowy Najmu Przyczepy.
2. Zaakceptowanie Ogólnych Warunków Umowy Najmu – dostępnych na stronie
internetowej
3. Podpisanie Umowy Najmu Przyczepy.
4. Potwierdzenie przeczytania Ogólnych Warunków Umowy Najmu Przyczepy.
5. Dokonanie zapłaty należności na rzecz Wynajmującego z góry za cały okres
najmu oraz wpłacenie kaucji wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia
określonej w Umowie Najmu Pojazdu.
6. Okazanie dowodu osobistego oraz dokumentów uprawniających do prowadzenia
pojazdu i zaakceptowanie ich przez Wynajmującego lub osobę przez Niego
wskazaną. Udostępnienie do wykonania kopii.
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§3
Opłaty oraz terminy:
Przyczepa zostaje wynajęta na okres zawarty w Umowie Najmu Przyczepy.
Najemca zobowiązuje się uiścić wszystkie należne opłaty wynikające z Umowy
Najmu Przyczepy z góry za cały okres najmu plus zastaw w kwocie podanej w
umowie.
Przedłużenie najmu powyżej jednej godziny skutkuje obciążeniem opłatą za
kolejną dobę.
Przedłużenie najmu ponad okres określony w Umowie Najmu Pojazdu wymaga
zgody Wynajmującego w formie pisemnej na umowie , potwierdzeniu
elektronicznym na poczcie email wysłanego z konta najemcy, lub firmowego
numeru podanego w umowie najmu,
Przedłużenie najmu od dwóch do czterech godzin bez zgody Wynajmującego
skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości dwukrotnej stawki
dobowej wynajmowanego pojazdu.

6. Zastaw stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego. W
przypadku gdyby zastaw nie pokrywał wysokości szkód i roszczeń Wynajmującego,
Najemca zobowiązuje się do pokrycia ich w pełnej wysokości w przeciągu 7miu dni
roboczych od dnia zwrotu przedmiotu najmu.
7. Przedłużenie najmu powyżej czterech godzin bez zgody Wynajmującego skutkuje
zgłoszeniem kradzieży oraz podaniem danych osobowych Najemcy do
wiadomości Policji.
8. Wydanie lub zwrot pojazdu w godzinach 18:00 – 8:00, Niedziele i Święta objęte
jest opłatą dodatkową w wysokości 39,00zł.
§4
Obowiązki Wynajmującego:
1. Wynajmujący oświadcza, że przyczepa ujęta w Umowie Najmu Przyczepy jest
sprawna technicznie, posiada przeprowadzone badania techniczne, posiada
ubezpieczenie OC/NNW oraz odpowiednie wyposażenie.
2. Wynajmujący przekazuje Najemcy przyczepę czystą, posiadająca komplet
ważnych dokumentów.
3. Wynajmujący zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych awarii technicznych
pojazdu na własny koszt, o ile te nie wynikają z winy Najemcy lub zostaną
usunięte w ramach zawartego ubezpieczenia.
§5
Obowiązki Najemcy:
Najemca bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczoną przyczepę .
W trakcie trwania Umowy Najmu Przyczepy Najemca zobowiązuje się do:
1. Korzystania z przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami (nie
przekraczać dopuszczalnej ładowności wpisanej w dowodzie najmowanej
przyczepy).
2. Nie dokonywania żadnych zmian, przeróbek oraz samodzielnych napraw w
wypożyczonej przyczepie. Jeżeli w skutek użytkowania dojdzie do awarii, naprawa
może nastąpić tylko w autoryzowanym serwisie, po uprzednim poinformowaniu
wynajmującego.
3. Nie udostępniania przyczepy osobom niewskazanym w Umowie Najmu
Przyczepy.
4. Przestrzegania aktualnych przepisów prawa o ruchu drogowym oraz do pokrycia
wszelkich kosztów związanych z niewypełnieniem powyższego obowiązku.
5. Posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu
drogowego.
6. Zabezpieczenia przyczepy przed kradzieżą; Jeżeli przyczepa nie jest używana
należy pozostawiać ją tylko na parkingach strzeżonych.
7. Wykonywania własnym kosztem starannej obsługi codziennej przyczepy
obejmującej:
a) sprawdzenie działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych,
i ewentualna wymiana żarówek
b) sprawdzenie i uzupełnianie poziomu ciśnienia w oponach

8. W przypadku zgubienia dowodu rejestracyjnego przyczepy , Najemca zapłaci
Wynajmującemu 500,00zł (pięćset złotych ) kary umownej.
9. Zwrócenia pojazdu Wynajmującemu w takim stanie jakim ją otrzymał tzn. czystą
i sprawną technicznie . Kara umowna za oddanie brudnej przyczepy wynosi
40,00zł .
10. W przypadku nie przestrzegania przez Najemcę przepisów o ruchu drogowym
lub
warunków
umowy,
Wynajmującemu
przysługuje
prawo
do
natychmiastowego wypowiedzenia Umowy Najmu Przyczepy i odebrania
pojazdu. W takim przypadku Najemcy nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów
za niewykorzystany okres najmu przyczepy.

§6
Ubezpieczenie pojazdu:
1. Przyczepa nie posiada ubezpieczenia AC .
2. Przyczepa posiada pakiet aktualnych ubezpieczeń OC/NNW, a także
ubezpieczenie Assistance.
3. W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Najemca zobowiązany jest do
wezwania Policji, która jest jedynym organem mogącym określić sprawcę
zdarzenia oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o zaistniałej
sytuacji.
4. Wynajmujący zgłosi sprawę do firmy ubezpieczeniowej i dołoży wszelkich
starań, by postanowienia wynikające z niniejszej umowy zostały wypełnione.
5. W sytuacji, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpi z winy osób trzecich, wszelkie
koszty związane z transportem, naprawą oraz wynajmem przyczepy zastępczej
na czas naprawy zostaną pokryte z OC sprawcy.
6. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody w przyczepie oraz szkody
wyrządzone osobom trzecim, które nie są objęte odpowiedzialnością firmy
ubezpieczeniowej, a także za szkody nie znajdujące pokrycia w wysokości
otrzymanego odszkodowania. W sytuacji, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpi
z winy Najemcy, ten zobowiązany jest do wniesienia udziału własnego w
szkodzie na rzecz Wynajmującego w wysokości 20% wartości szkody wycenionej
przez rzeczoznawcę lub autoryzowaną stację kontroli pojazdów, pokrycia
wszelkich kosztów związanych z transportem, naprawą pojazdu oraz wynajmem
samochodu zastępczego, które nie zostaną pokryte w ramach obowiązującego
ubezpieczenia. Koszty wyceny szkody pokrywa Najemca.
7. W przypadku zniszczenia na skutek niewłaściwego użytkowania, wypadku
drogowego,
w ponad 50% wartości nowej lawety w dniu oddania, Najemca
zobowiązuje się do zwrotu 100% równowartości nowej lawety odpowiadającej tej
samej klasie i wymiarom.
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§7
Zwrot przyczepy:
Zwrot przyczepy odbywa się w siedzibie Wynajmującego lub w innym miejscu
wskazanym w Umowie Najmu Pojazdu.
Zwrot przebiega w obecności Wynajmującego lub osoby przez niego wskazanej.
Przekazanie przyczepy następuje po wypełnieniu Protokołu Zdawczo odbiorczego Przyczepy – załącznik nr 1 do Umowy Najmu Pojazdu oraz
stwierdzeniu zgodności stanu technicznego Przyczepy, o którym mowa w § 1
Po odbiorze pojazdu wraz z dokumentami następuje zwrot kaucji , potrąconej o
ewentualne zobowiązania Najemcy wobec Wynajmującego wynikające z
postanowień niniejszej umowy.
§8
Postanowienia końcowe:
W przypadku sporów nieobjętych warunkami niniejszej umowy, zastosowanie
mają przepisy kodeksu cywilnego.
Umowę najmu przyczepy sporządza się w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z jednodniowym
terminem wypowiedzenia bez podania przyczyny. W takim przypadku Najemcy
przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany okres najmu przyczpy.
Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane
przez rzeczowo właściwy sąd powszechny w Gorzowie Wielkopolskim.

