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Regulamin wypożyczalni przyczep RD-CAR Roman Żurek 

 
 

Pkt. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki 

Umowy Najmu przyczepy samochodowej zawartej  

przez firmę RD-Car Roman Żurek z siedzibą w Gorzowie 

Wielkopolskim, przy ul. Lwowskiej 12,  

NIP: 5991946174. Regulamin stosuje się do wszystkich 

Umów Najmu, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie 

sprzeczności Umowy Najmu i Regulaminu strony 
związane są postanowieniami Umowy Najmu. 

2. Za przyczepę w świetle niniejszego Regulaminu uznaje 

się przyczepę lekką, lawetę lekką oraz lawetę 

samochodową (kompletną i wyposażoną zgodnie  
z prawem drogowym), którego najem stanowi przedmiot 

Umowy Najmu, zawartej pomiędzy Wynajmującym,  

a Najemcą w ramach obowiązków stron określonych  

w Regulaminie. 
3. Wynajem przyczepy odbywa się po zawarciu umowy 

najmu pomiędzy właścicielem wypożyczalni lub osobą 

przez niego upoważnioną , a pełnoletnim Najemcą. 

4. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem 
przyczepy, którego dotyczy Umowa Najmu. 

5. Do sporządzenia Umowy najmu niezbędne  

jest okazanie dowodu osobistego i prawa jazdy Najemcy.  

6. Przyczepy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC. 
Ubezpieczenie to nie obejmuje szkody powstałej  

na przewożonym ładunku w wyniku kolizji, wypadku, 

nieprawidłowego zabezpieczenia.  

7. Nasze przyczepy nie posiadają dodatkowego 
ubezpieczenia Auto Casco. Ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. 

Zielona Karta) może być wydana Najemcy na jego 

życzenie po wcześniejszym wskazaniu kraju docelowego. 
8. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie 

dokumentów wymaganych w trakcie kontroli ruchu 

drogowego (dowód rejestracyjny, polisa OC)  

9. Niedozwolone jest podnajmowanie oraz udostępnianie 
przyczepy osobą trzecim nieuwzględnionym w Umowie 

Najmu.  

10. Wraz z podpisaniem Umowy Najmu, Najemca 

otrzymuje wraz z przyczepą dowód rejestracyjny z OC, 
koło zapasowe, koło podporowe dyszla, w przypadku 

lawet 2 najazdy i wciągarkę  oraz wyposażenie 

dodatkowe ujęte każdorazowo w Umowie. 

11. W przypadku udostępnienia wraz z przyczepą pasów 
mocujących Najemca zobowiązuje się oddać pasy  

w nienagannym stanie, nie uszkodzone, prawidłowo 

zwinięte. W razie uszkodzenia pasa, najemca pokrywa 

koszty zakupu nowego pasa. 

12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności  

za nieprawidłowe zabezpieczenia ładunku oraz sposób 

jego transportu. 

 

Pkt. 2. ZASADY WYNAJMU I OBOWIĄZKI 

NAJEMCY 

 
1. W okresie wynajmu Najemca jest w pełni 

odpowiedzialny za wypożyczoną przyczepę lub lawetę, 

zobowiązany jest do kompleksowego zabezpieczenia 

przyczepy pod rygorem poniesienia wszelkich kosztów 
związanych z jej kradzieżą. 

2. Wypożyczenie i zwrot przyczepy następuje  

po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego,  

a w szczególności: stanu oświetlenia i kloszy lamp, stanu 
plandeki, stanu opon i felg oraz stanu błotników, a także 

dodatkowych elementów (pasy, koło zapasowe, najazdy, 

blokady, koło podporowe itp.). 

3. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego 

przyczepy mogą być zgłoszone przy wynajmie 

przyczepy. 

4. Najemca zobowiązuje się do używania przyczepy 

zgodnie z jej instrukcją, przeznaczeniem i zaleceniami 
Wynajmującego. 

5. Zabrania się: przekraczania dopuszczalnej ładowności; 

dokonywania zmian, przeróbek, ulepszeń bez zgody 

Wynajmującego; eksploatacji przyczepy niezgodnie  
z jej przeznaczeniem. 

6. Przemieszczanie się wynajętą przyczepą poza granicę 

Rzeczpospolitej Polskiej, możliwe jest tylko za zgodą 

Wynajmującego, po wcześniejszym wskazaniu kraju 
docelowego. 

7. Najemca zobowiązany jest zwrócić przyczepę w stanie 

niepogorszonym i nieuszkodzonym ponad normalne 

zużycie będące wynikiem prawidłowej eksploatacji  
wraz z kompletem wyposażenia i dokumentów.  

Za pogorszenie stanu przyczepy nie uznaje się zwykłej 

amortyzacji, wiążącej się z prawidłowym  

jej użytkowaniem, zgodnym z Umową Najmu  
i niniejszym Regulaminem. Ewentualne uszkodzenia  

lub zabrudzenia będą usuwane na koszt Najemcy. 

8. Po zakończeniu obowiązywania Umowy Najmu, 

Najemca zobowiązany jest do zwrotu przyczepy  
w miejscu, w którym została ona wydana oraz terminie 

określonym w Umowie Najmu. 

9. Wynajmujący uprawniony jest do natychmiastowego 

wypowiedzenia Umowy i odbioru przyczepy  
w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy 

Najmu i Regulaminu przez Najemcę. 

10. Najemca nie jest upoważniony do akceptacji roszczeń 

osób trzecich. 

 

Pkt. 3. AWARIE, USZKODZENIA 

 

1. Najemca zobowiązany jest do wskazania wszelkich 
uszkodzeń powstałych w związku z użytkowaniem 

przyczepy w trakcie wynajmu. 

2. Koszty naprawy ponosi Najemca, a naprawa powinna 

być dokonana w wyspecjalizowanej firmie zgodnie  
z wytycznymi dotyczącymi jakości określonymi przez 

Wynajmującego. Za czas naprawy przyczepy Najemca 

ponosi koszty jak za wynajem.  

3. W przypadku kradzieży Najemca ponosi pełne koszty 

zakupu nowej przyczepy wg aktualnej ceny rynkowej.  

4. W przypadku zniszczenia na skutek niewłaściwego 

użytkowania, wypadku drogowego, Najemca 

zobowiązuje się do zwrotu 100% równowartości nowej 
przyczepy odpowiadającej tej samej klasie i wymiarom. 

5. W razie wypadku drogowego lub kradzieży przyczepy, 

Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zawiadomienia Policji oraz Wynajmującego  

o zaistniałym zdarzeniu, oraz do pisemnego 

poświadczenia zaistniałych uszkodzeń oraz w razie 

konieczności dokumentacji fotograficznej. 
6. W przypadku zatrzymania przyczepy lub jej dowodu 

rejestracyjnego przez Policję, Najemca zobowiązuje się 
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ponieść wszelkie koszty i dokonać wszelkich formalności 

celem ich odzyskania. 

7. W przypadku gdy dojdzie do kolizji drogowej, 
Najemca zobowiązuje się na własny koszt do organizacji 

transportu wynajętej przyczepy oraz w przypadku  

jej uszkodzenia – poniesienia kosztów za jej naprawę.  

8. Za każdy dzień wyłączenia przyczepy z eksploatacji  
aż do ustania przyczyny (naprawy po wypadku , awarii, 

braku zwrotu dokumentów przyczepy lub ubezpieczenia) 

najemca ponosi koszty jak za wynajem w tym okresie. 

9. W przypadku nie zwrócenia przyczepy z jakichkolwiek 
przyczyn Najemca pokryje Wynajmującemu kwotę 

wartości nie zwróconej przyczepy wg cen zakupu 

producenta, pokryje koszty przeterminowania do czasu 

całkowitego rozliczenia umowy oraz wszelkie należności 
z tytułu utraty przewidywanych wpływów z wynajmu 

przyczepy za okres trwania całej procedury. 

 

Pkt. 4. OPŁATY 

 

1. Opłata za wynajem pobierana jest z góry za cały 

zadeklarowany okres wynajmu zgodnie z cennikiem.  

2. Okres wynajmu rozpoczyna się od daty i godziny 
wypożyczenia.  

3. Istnieje możliwość wydłużenia okresu wynajmu  

po uprzednim uzgodnieniu tego z Wynajmującym.  

4. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu 
przyczepy i nie zwrócenie w ciągu 24 godzin  

od momentu zakończenia umowy najmu, traktowane 

będzie jako przywłaszczenie mienia i zgłoszone zostanie 

Policji. 
5. W przypadku opóźnienia Najemca ponosi koszty  

za kolejną dobę wynajmu wg cennika.  

6. Za wynajem pobierana jest kaucja zwrotna wg cennika. 

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. 
7. W razie nie rozliczenia się w terminie wyznaczonym 

umową najmu, nie uiszczenia odpowiednich należności 

oraz w przypadku uporczywego unikania w/w rozliczenia 

Najemca pokrywa 100% stawki dobowej liczonej do dnia 
rozliczenia i zwrotu przyczepy wg cennika. 

8. W przypadku zwrotu przyczepy przed terminem  

nie będą zwracane należności za pozostały czas 

wynajmu. 
9. Nieprzestrzeganie przez Najemcę przepisów ruchu 

drogowego oraz warunków ubezpieczenia związane  

jest z poniesieniem przez niego pełnej odpowiedzialności 

materialnej i cywilnej za każdą wyrządzoną szkodę. 
10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia 

najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego 

przyczepy a w szczególności kosztami: braków  

w wyposażeniu przyczepy; szkód spowodowanych 
niewłaściwą eksploatacją przyczepy, zaniedbaniem  

lub szkodą losową (uszkodzona opona, felga, plandeka, 

uszkodzenie błotników, oświetlenia, rozlanie środków 
trudnych do usunięcia), a także kosztami związanymi  

z zagubieniem dowodu rejestracyjnego, tablicy 

rejestracyjnej, polisy OC, a także kosztami związanymi  

z zagubieniem zabezpieczenia lub kluczyków  
do zabezpieczenia. 

11. Podczas używania przyczepy Najemca lub inna osoba 

upoważniona do kierowania przyczepą jest zobowiązana 

do wykonywania własnym kosztem i we własnym 
zakresie codziennej obsługi przyczepy, w szczególności 

sprawdzania stanu i cieśnienia ogumienia  

oraz sprawności działania świateł w przyczepie. Koszt 

wymiany żarówek i naprawy ogumienia ponosi Najemca. 
12. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów 

dodatkowych oraz kar umownych, szczegółowo 

wykazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, a także wyraża zgodę na rozliczenie  
ich z kaucji. 

 

Pkt. 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Najemca oświadcza że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem oraz że: 

a) Podane przez niego dane są zgodne ze stanem 

rzeczywistym;  
b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  

c) Posiada wymagane uprawnienia pozwalające  

na kierowanie pojazdem, a w szczególności, że nie jest 

pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego 
organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym;  

d) Nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie 

mogące doprowadzić do pozbawienia go uprawnień  

do kierowania pojazdem mechanicznym. 
2.W sprawach nie określonych w niniejszej umowie mają 

zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy będą 

rozstrzygane przez właściwy dla siedziby 
Wynajmującego Sąd Cywilny. 

4. Najemca jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie 

roszczenia zgłoszone Wynajmującemu po upływie okresu 

wynajmu, do których doszło podczas jego trwania. 
5. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w związku z rezerwacją, najmem przyczepy, 

likwidacją szkód komunikacyjnych zgodnie z ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.)  

oraz na przekazywanie tych danych osobom trzecim  

w wypadku wystąpienia roszczeń ubezpieczeniowych 

bądź prawnych. 
6. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie  

i udostępnianie danych osobowych organom powołanym 

do nakładania i egzekwowania opłat za korzystanie  

z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 
21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14,  

poz. 60) oraz grzywien wymierzonych na podstawie  

z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (DZ. U. Nr 12, 

poz. 114) oraz rozporządzenia Prezesa rady Ministrów  
z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien  

i nakładania w drodze mandatów karnych za wybrane 

rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023). 

Jednocześnie jeżeli Wynajmujący z jakiejkolwiek 
przyczyny zostałby obciążony w/w opłatami lub opłatami 

o podobnym charakterze w/w opłaty uiściłby, Najemca 

zobowiązuje się zwrócić Wynajmującemu w/w opłaty. 

7. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

(czytelny podpis Najemcy) 
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Załącznik nr 1 

Cennik opłat dodatkowych oraz kar umownych należnych Wynajmującemu w przypadku 

niestosowania się przez Najemcę do postanowień Regulaminu wypożyczalni przyczep  

RD-CAR Roman Żurek 

1) zwrot zabrudzonej przyczepy -  od 40 do 100 zł 

2) zwrot przyczepy z plamami trudnymi do usunięcia - 250 zł 

3) zgubienie lub zniszczenie dokumentów pojazdu, polisy OC, tablicy rejestracyjnej - 300 zł 

4) dokonanie nieuprawnionych napraw lub przeróbek - 1000 zł 

5) przywłaszczenie lub zamiana części i elementów wyposażenia przyczepy - pokrycie kosztów według cennika 

producenta + 20 % całkowitej kwoty 

6) uszkodzenie lub utrata felgi - 500 zł 

7) uszkodzenie opony związane z potrzebą jej wymiany - 400 zł, w wypadku braku możliwości zakupu pojedynczej 

opony tego samego typu - 800 zł 

8) opłata za obsługę szkody - 300 zł 

9) nie stosowanie się do zakazów ujętych w Regulaminie - 400 zł 

10) uniemożliwienie dokonania kontroli stanu przyczepy - 200 zł 

11) udostępnienie do użytku przyczepy osobie nieuprawnionej - 500 zł 

12) nieuprawniony wyjazd przyczepą poza granicę RP - 400 zł 

13) opłata za udostępnienie danych Wynajmującego organom ścigania - 200 zł 

14) Monit o płatnościach/wezwanie do zapłaty - 50 zł 

15) uszkodzenie lub utrata koła zapasowego - 400 zł 

16) uszkodzenie osi skrętnej - 450 zł 

17) uszkodzenie lub utrata koła podporowego dyszla - 300 zł 

18) uszkodzenie przyciągarki - 250 zł 

19) uszkodzenie resora przyczepy - 250 zł 

20) uszkodzenie plandeki: do 10 cm - 100 zł; do 30 cm - od 200 do 300 zł; powyżej 30 cm  

- zwrot kosztów za nową plandekę według stawki producenta 

21) zgubienie lub uszkodzenie reduktora gniazda przyczepy - 50 zł 

 

 

………………………………………………………….. 

               (czytelny podpis Najemcy)
 


