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REGULAMIN
REGULAMIN WYNAJMU MOTOCYKLA
1. Postanowienia ogólne
 Wynajmujący oświadcza, iż posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem
niniejszej umowy w zakresie określonym treścią niniejszej Umowy.
 Najemca oświadcza, iż stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie zgłasza do niego
zastrzeżeń.
 Najemca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami obsługi pojazdu, warunkami
ubezpieczenia i nie wnosi żadnych uwag.
 Najemca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia i umiejętności konieczne do
prowadzenia pojazdu tj. posiada on uprawnienia do kierowania motocyklami o
pojemności 125cm3 (Prawo jazdy kat. B od lat minimum 3 lub prawo jazdy kat. A2/A1/A)
oraz umiejętności prowadzenia motocykla.
 Najemca zobowiązuje się używania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem oraz do regularnej
kontroli pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do
bezpiecznej jazdy.
2. Zakres umowy
 Przedmiotem umowy z Wynajmującym jest wyłącznie wynajem motocykla lub motocykla
wraz z dodatkowymi akcesoriami (np. Kask) w celu wykorzystania go wyłącznie w celach
rekreacyjnych.
 Najem motocykla oparty jest na umowie najmu i zaczyna się w chwili, gdy Najemca
przejmuje pojazd od Wynajmującego.
 Najemca samodzielnie organizuje swoją podróż i użytkuje pojazd na własną
odpowiedzialność.
3. Warunki niezbędne do podpisania umowy najmu
 Minimalny wiek Najemcy i Kierowcy to 21 lat. Kierowca musi posiadać prawo jazdy kat. A,
A1, A2 lub kat. B przez okres minimum 3 lat.
 Do podpisania umowy najmu niezbędne są dwa dokumenty potwierdzające tożsamość
Najemcy lub w przypadku firm odpis z KRS (wypis z ewidencji) oraz dwa dokumenty
tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego.
4. Wydanie dokumentów
 Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z pojazdem opisanym w Umowie: kluczyk szt. 1,
polisę ubezpieczeniową OC, kluczyki od stosowanych w pojeździe zabezpieczeń.
5. Odpowiedzialność Najemcy
 Po upływie terminu najmu określonego w Umowie Najemca zobowiązuje się do
niezwłocznego zwrotu przedmiotu najmu.
 Najemca zwraca motocykl w określonym czasie i nie ma możliwości przedłużenia umowy
najmu bez zgody Wynajmującego.
 Zmiany Umowy Wynajmu po jej podpisaniu przez Najemcę mogą zostać dokonywane w
formie pisemnej pod rygorem nieważności jedynie za porozumieniem stron.

6. Opłaty za wynajem, ubezpieczenia.
 Opłata najmu jest ceną wynikającą z Cennika stanowiącego załącznik do Umowy najmu,
obowiązuje ona zawsze poza przypadkami, gdy podjęto inne postanowienia.
 Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym bakiem i tak też musi zostać zwrócony. W
przeciwnym razie Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami paliwa – opłata zgodna z
Cennikiem.
 Jeśli pojazd zostanie zwrócony po wygaśnięciu zawartej umowy Wynajmujący pobiera
opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą godzinę po terminie zwrotu pojazdu – opłata
zgodnie z cennikiem.
7. Warunki płatności, depozyt/kaucja
7.1 Opłata za wynajem jest naliczana zgodnie z aktualną ofertą zawartą w cenniku
7.2 Depozyt na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego płatny jest w kwocie
uzgodnionej na podstawie Cennika, najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Najemcy. Depozyt
zostanie zwrócony bezpośrednio po właściwym zwrocie pojazdu przy prawidłowym
wykonaniu umowy najmu. W przypadku konieczności wykonania szczegółowego przeglądu w
terminie do 7 dni roboczych od dnia zwrotu pojazdu depozyt zostanie pomniejszony o
wszystkie wydatki związane z niewłaściwym wykonaniem umowy przez Najemcę.
7.3 Depozyt podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy zwrocie motocykla. Utrata
depozytu lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:







przekraczanie prędkości 105km/h chwilowo oraz 100km/h w trybie ciągłym
uszkodzenie wypożyczonego motocykla z winy własnej (koszty naprawy w serwisie),
na podstawie wyceny przez serwis
braku pełnego zbiornika paliwa w zwróconym motocyklu (koszt uzupełnienia
brakującego paliwa)
nieoddanie motocykla w terminie, opłata dodatkowa naliczana wg cennika
zagubienie kluczyków, opłata dodatkowa naliczana wg cennika
zgubienia, uszkodzenia lub nadmiernego zużycia nie wynikającego z prawidłowego
użytkowania akcesoriów przekazanych Najemcy wraz z pojazdem, na podstawie
sporządzonego Protokołu szkody do umowy wynajmu motocykla.

7.3A Kary finansowe nie związane z uszkodzeniem motocykla





zagubienie lub uszkodzenie kluczyków 300 zł
zagubienie dowodu rejestracyjnego (jeżeli został wydany) 150 zł
zagubienie tablicy rejestracyjnej 100 zł
zatankowanie motocykla olejem napędowym ON 5000 zł

7.4 Depozyt przepada/nie podlega zwrotowi w następujących sytuacjach:






za spowodowanie kolizji z własnej winy i wydanie oświadczenia innemu
użytkownikowi pojazdu, na podstawie sporządzonego Protokołu szkody do umowy
wynajmu motocykla
za jazdę motocyklem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
za użyczenie motocykla innym osobom niż widniejącym w niniejszej umowie
za przewożenie na motocyklu osób nieletnich



za opuszczenie granic Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Wynajmującego

7.5 Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania/zatrzymania kaucji w przypadku
uszkodzenia z winy Najemcy aż do wyceny lub naprawy szkody na podstawie sporządzanego
Protokołu szkody do umowy wynajmu motocykla
7.6 Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 8 godzin po terminie wskazanym w Umowie
Wynajmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym oraz nie będzie odpowiadał na próby kontakt
z strony Wynajmującego, spowoduje to całkowita utratę kaucji
8. Procedura w przypadku uszkodzeń, wypadków i innych nagłych zdarzeń
 Najemca musi natychmiast poinformować Wynajmującego o wypadku, pożarze,
kradzieży lub o innych uszkodzeniach czy zniszczeniach poprzez
telefon/SMS/Viber/Whatsapp +48 605 436 242
 W przypadku uszkodzeń wykluczających wynajęty pojazd z dalszego użytkowania,
Najemca zobowiązany jest zorganizować transport pojazdu do ustalonego z
Wynajmującym miejsca zwrotu lub siedziby Wynajmującego (np. poprzez skorzystanie z
polisy Assistance).
9. Odpowiedzialność Najemcy i zasady odszkodowań
 Pokrycia kosztów za szkody materialne zawinione przez Najemcę (np. zarysowania lub
uszkodzenia pojazdu w wyniku wypadku/zderzenia czy powstałe w wyniku rażącego
niedbalstwa).
 Wycena uszkodzeń dokonywana jest na podstawie cennika oryginalnych części
zamiennych Honda Polska.
 Żadne ograniczenia w odpowiedzialności Najemcy nie obowiązują w przypadku, gdy
powodem powstania szkód było naruszenie przepisów, jazda pod wpływem alkoholu lub
narkotyków oraz gdy kierowcą pojazdu była osoba nieuprawniona.
 Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z
użytkowaniem wynajętego pojazdu, nie pokryte odszkodowaniem.
 Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, mandaty, kary, które powstały w
związku z użytkowaniem pojazdu, a którymi zostanie obciążony Wynajmujący, chyba że
powstały one z winy Wynajmującego.
 Najemca Pojazdu zobowiązuje się do pozostawienia pojazdu zawsze z zablokowaną
kierownicą oraz zobowiązuje się nie pozostawiać kluczyków w pojeździe oraz
zabezpieczać go przed kradzieżą.
10. Uprawnieni kierowcy, ograniczenia w użytkowaniu, podróże zagraniczne
 Pojazd może być kierowany tylko przez Najemcę
 Istnieje możliwość dopisania dodatkowego kierowcy do wynajmu, osoba ta musi się
stawić osobiście wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość oraz uprawnienia do
kierowania pojazdem
 Najemca nie może użytkować pojazdu w następujących celach:
o udział w imprezach motocyklowych, testach motocykli, transportu ładunków
łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych
o pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem, nawet jeśli nie podlegają
one karze pozbawienia wolności
o do dalszego podnajmu

o
o

do innych celów które wykraczają poza postanowienia umowy, a w szczególności
do celów nie związanych z jazdą
wykorzystywania w celach zarobkowych (Uber, Uber Eats, Glovo, Pyszne.pl,
Skubacz, itp.)

 Dzienny limit 150 kilometrów
 NIE ma możliwości podróżowania wynajętym pojazdem do krajów europejskich
 ZAKAZ OPUSZCZANIA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
11. Przekazanie oraz zwrot pojazdu.
 Najemca jest zobowiązany odbyć szczegółowy instruktaż związany z użytkowaniem
pojazdu, który odbywa się w miejscu odbioru pojazdu, przed jego wydaniem.
 Wynajmujący wynajmuje Najemcy Pojazd sprawny technicznie. Wszelkie uwagi
dotyczące stanu technicznego, czy uszkodzeń Najemca winien zgłosić Wynajmującemu w
chwili wydania Pojazdu, co będzie przedmiotem niezwłocznego ustalenia i oceny przez
Wynajmującego.
 Najemca jest zobowiązany zwrócić Pojazd w stanie nie gorszym od tego w jakim go
wynajął. Miejscem zwrotu jest domyślnie miejsce wydania pojazdu Najemcy, chyba że
postanowiono inaczej.
12. Prawodawstwo i miejsce jurysdykcji
 W przypadku wszczęcia postępowania sądowego na tle roszczeń wynikłych z Umowy
przez Najemcę przeciw Wynajmującemu sądem właściwym jest sąd polski. Najemca
może podjąć czynności prawne tylko w uprawnionych placówkach i sądach właściwych
według siedziby Wynajmującego.
 Miejsce zameldowania (siedziba) Najemcy lub siedziba Wynajmującego są miejscem
gdzie Wynajmujący może według swego wyboru podjąć czynności prawne przeciw
Najemcy.
13. Postanowienia końcowe
 Najemca oświadcza i zapewnia, iż zapoznał się z treścią niniejszej Umowy i nie wnosi
zastrzeżeń do jej treści.
 Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
 Wszelkie spory lub roszczenia pomiędzy Stronami wynikające z niniejszej Umowy lub z
nią związane, bez względu na to czy spory te lub roszczenia wynikają z niniejszej Umowy
czy z przepisów prawa, będą rozpatrywane przez Sąd miejscowo właściwy ze względu na
siedzibę Wynajmującego.
 W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu
Cywilnego.

