10. WARUNKI UMOWY NAJMU POJAZDU AKM (REGULAMIN)
NR …. z dn. …
1.

Wynajmujący (pkt. 1.) przekazuje, a Najemca (pkt. 2.) odbiera do
używania (najmu) Pojazd (pkt. 3.) na warunkach niniejszej
Umowy Najmu Pojazdu AKM (zwanej dalej Umową).

W czasie trwania Umowy, Najemca opłaca wszystkie koszty
związane z użytkowaniem Pojazdu; między innymi: należność za
najem (pkt. 6., 7., 8.), kaucję (pkt. 5., 10.12.), zużyte paliwo,
opłaty parkingowe, ewentualne mandaty i kary administracyjne
za dokonane Pojazdem przewinienia oraz inne koszty opisane w
Umowie. W przypadku nałożenia na Wynajmującego obowiązku
przekazania danych osobowych Najemcy instytucjom
egzekwującym prawo lub urzędom administracji, Najemca
zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu każdorazowo kwotę
150 zł z VAT.
3. W należność za najem (pkt.6., 7., 8.) wliczone jest:
ubezpieczenie (pkt.10.14.), organizacja i koszt serwisu Pojazdu
wynikający z normatywnej eksploatacji (zgodnie z instrukcją
producenta Pojazdu) i założonych przeglądów producenta
Pojazdu na terenie RP (z potrąceniem należności wynikających z
pkt.10.15. lub 10.16.), auto zastępcze (pkt.10.9.), sezonowa
zmiana opon, materiały eksploatacyjne jak oleje (z wyłączeniem
płynu do spryskiwaczy, piór wycieraczek, żarówek,
bezpieczników, ponadnormatywnych kosztów przeglądów
serwisowych oraz części nie objętych gwarancją producenta
Pojazdu) oraz inne świadczenia wyszczególnione w
pkt.6.Przekroczenie określonego w Umowie limitu km powoduje
naliczenie opłaty, zgodnie z pkt.6. Niewykorzystanie limitu km
nie
powoduje
zwrotu
należności
za
najem.
2.

4.

Okres najmu długoterminowego wynosi miesiąc (30 dób) lub
jego wielokrotność, z zastrzeżeniem, że po pierwszym miesiącu
kolejny okres najmu może być krótszy niż 30 dób, a koszt jednej
doby wynosi wtedy 1/30 miesięcznej stawki. Najem rozpoczyna
się i kończy o czasie i w miejscu określonym w Umowie. Każde
odstępstwo od tej reguły wymaga akceptacji Wynajmującego.
Przedłużenie najmu o więcej niż godzinę powoduje naliczenie
kolejnej doby, a przedłużenie najmu, bez uzgodnienia z
Wynajmującym, o więcej niż dobę, powoduje trzykrotne
naliczanie należnej za przedłużony okres stawki. Wynajmujący
zawsze ma prawo nie wyrazić zgody na przedłużenie Umowy i
odebrać Pojazd. Przedłużenie Umowy nie pociąga korekty
opłaconej za poprzedni okres należności. Wynajmujący i
Najemca mają prawo wcześniejszego wypowiedzenia Umowy i
skrócenia najmu z wyprzedzeniem jednej doby przed
planowanym zwrotem Pojazdu. Najemcy przysługuje wtedy
jedynie zwrot należności za niewykorzystany okres najmu z
następującymi zastrzeżeniami: A.. Jeżeli najem długoterminowy
zostanie skrócony przez Najemcę w pierwszym miesiącu, to
należność za wykorzystany okres podlega rekalkulacji, według
stawek najmu krótkoterminowego z odpowiadającym im
limitem kilometrów (zgodnie z aktualnym, w dniu zawarcia
Umowy, cennikiem Wynajmującego podanego na stronie
www.akm.pl). B. Niezależnie od rekalkulacji należności za najem
(pkt. 10.4.A), Wynajmującemu przysługuje dodatkowo
odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Najemcę od Umowy,
w wysokości 50% od różnicy wartości między zadeklarowanym a
wykorzystanym
okresem
najmu
(nie
dotyczy
krótkoterminowego wynajmu Pojazdu, jako zastępczego na czas
naprawy samochodu Najemcy). C. W przypadku skrócenia przez
Najemcę okresu wynajmu określonego w pkt. 4 Umowy przy
opcji korzystania ze stawek promocyjnych wynajmu
długoterminowego wskazanych w pkt. 6 Umowy, to należność
za wykorzystany okres podlega rekalkulacji, według stawek
najmu krótkoterminowego bez limitu kilometrów zgodnie z
obowiązującym cennikiem Wynajmującego.

10. CONDITIONS OF LEASE AGREEMENT OF
(REGULATIONS) NO. … OF …

AKM VEHICLE

The Lessor (point 1) forward, and the Tenant (point 2) receives
to use (rental) vehicle (point 3) under the terms of this
agreement to the hiring of a vehicle of AKM (hereinafter
referred to as the Agreement).
2. At the time duration of the Agreement, Tenant pays all costs
related to the use of a car; inter alia: the price for the rental
(point 6, 7, 8), deposit (point 5, 10.12.), consumed fuel, parking
payments, possible fines and mandatory penalties for offences
made by Vehicle and other costs described in the Agreement. In
the case of imposing an obligation on the Lessor of transfer of
personal data of the Tenant for institutions enforcing one's
rights or offices of administration, the Tenant is obliged to pay
the amount of 150 zloty for the Lessor every time from the VAT.

1.

The charge for the rental (point 6, 7, 8) includes: insurance
(point 10.14.), organization and service costs for the Vehicle
resulting from the normative operation (according to the
Vehicle manufacturer's instructions) and assumed Vehicle
manufacturer’s inspections in RP (after deducting liabilities
resulting from point 10.15. or 10.16.), replacement car (point
10.9.), seasonal tire change, consumables such as oils, fluids,
bulbs, wiper blades, fuses (excluding windshield washer fluid,
and with a long-term rental of the wiper blades, bulbs, fuses,
over normative costs of service inspections and parts not
covered by the Vehicle manufacturer's warranty) and the other
benefits listed in section 6. Exceeding the limit of kilometers
specified in the Agreement will result in a charge of fee in
accordance with point 6. Not using the limit of kilometers does
not result in reimbursement of fee for rental.
4. Long-term rental period is one month (30 x 24 Hours) or its
multiples, with the stipulation, that after the first month, the
next termof the lease may be shorter than 30 days and the cost
per day is then 1 / 30 monthly rate. Lease begins and ends at
the time and place specified in the Agreement. Any deviation
from this rule requires approval by the Lessor. Extension of
lease for more than an hour will be charged the next day and
the extension of the lease without the agreement by the Lessor,
by more than a day, causes triple calculating the due rate, for
extended period. The Lessor always has the right not to give
consent to the renewal of Agreement and to get the Vehicle
back. Extension Agreement does not involve correction paid for
the previous period of duty. The Lessor and the Tenant have the
law of the earlier termination of an agreement and shorten the
hiring of one day in advance before the planned return of
Vehicle. The Tenant is entitled then to only refund for unused
rental time with the following stipulations: A. If the long-term
lease will be shortened by the Tenant in the first month, a
charge for the rental is subject to recalculation, according to
rates of the short-term hire with the corresponding limit of
kilometers (according to the price list of Lessor, on the day of
conclusion of the Agreement on page www.akm.pl). B.
Regardless of the recalculation of the rent (point 10.4.A), the
Lessee is entitled to additional compensation for cancellation by
the Lessee from the Contract, in the amount of 50% in case of
long-term rental with option with purchase of Vehicle for the
Lessee - point 6 from the difference in value between the
declared and used rental period (not applicable to short-term
rental of Vehicle, as a replacement car for the period of repair
of the Lessee’s car). C. In the case of shortening by the Lessee of
the rental period specified in point.4 of the Agreement with the
option to use the promotional rates of short or long-term rent
specified in point 6 of the Agreement, the amount due for the
period used is subject to recalculation, according to a short-term
rental rates without limit of the mileage according to the price
list of the Lessor.
3.
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5.

Jeżeli Najemca, na wniosek Wynajmującego, nie zwróci Pojazdu
lub zwróci / pozostawi / porzuci go w innym niż określonym
przez Wynajmującego miejscu lub czasie, Wynajmujący ma
prawo do: A. Bezwarunkowego odebrania Pojazdu. B.
Obciążenia Najemcy kosztem sprowadzenia Pojazdu do miejsca
zwrotu (jeżeli nie ustalono miejsca, do siedziby
Wynajmującego), zgodnie z aktualnym, w dniu zawarcia
Umowy, cennikiem Wynajmującego. C. Obciążenia Najemcy
ewentualnymi kosztami brakującego paliwa i wyczyszczenia
Pojazdu (pkt. 10.8.). D. Obciążenia Najemcy kosztem skrócenia
lub przedłużenia najmu (pkt. 10.4.) do czasu faktycznego
sprowadzenia / zwrotu Pojazdu (10.5.B.). E. Obciążenia Najemcy
kosztem ewentualnych uszkodzeń Pojazdu (pkt. 10.15. lub
10.16.). F. Zawiadomienia organów odpowiedzialnych za
egzekucję prawa, jeżeli postanowienia pkt. 10.5.A., B., C., D. i E.
nie
będą
mogły
zostać
zrealizowane.

Zmiany oraz wszelkie dodatkowe uzgodnienia, których
uwzględnienie nie jest możliwe w Umowie, muszą zostać
umieszczone i wspólnie zaakceptowane w Aneksach lub w
Protokołach. Wszelkie odnośniki w tekście Umowy do
konkretnych jej punktów, mają zastosowanie do ich
odpowiedników w Aneksach i Protokołach. Jeżeli w czasie
najmu, zaistnieją zmiany w stosunku do ustaleń Umowy, bez
możliwości pisemnego ich potwierdzenia (np. z uwagi na
odległość dzielącą Wynajmującego i Najemcę), Wynajmujący w
sposób rzetelny dokona stosownych adnotacji
w Umowie,
Aneksie lub Protokole, a Najemca zobowiązuje się do pełnej ich
akceptacji.
7. Na podstawie oględzin dokonanych przy wydaniu Pojazdu oraz z
relacji Wynajmującego, złożonej w dobrej wierze, Najemca
uzyskuje pełną wiedzę na temat stanu technicznego,
dokumentacji, możliwości i wyposażenia Pojazdu oraz nie może
zgłaszać roszczeń z tytułu zaistnienia usterek lub
nieprawidłowości, które wynikną w czasie trwania Umowy. W
szczególności, Wynajmujący nie odpowiada za bagaż i towar
przewożony lub pozostawiany w Pojeździe oraz za ewentualne
straty finansowe lub moralne w przypadku awarii, uszkodzenia,
kolizji lub utraty Pojazdu.
8. Jeżeli nie ustalono inaczej, Najemca otrzymuje i zobowiązany
jest zwrócić Pojazd w stanie umożliwiającym jego prawidłowe
oględziny, tzn. zatankowany do pełna oraz czysty wewnątrz i
zewnątrz. W przeciwnym wypadku, Najemca zobowiązany jest
pokryć koszty brakującego paliwa (dwukrotność spodziewanego
braku, według wyliczenia Wynajmującego i zgodnie z
obowiązującą w miejscu i czasie zwrotu, średnią ceną paliwa)
oraz wyczyszczenia Pojazdu (sprzątanie zewnątrz klasy LCV, Mini
VAN, VAN, BUS i CV - 90 zł z VAT, pozostałe - 30 zł z VAT,
sprzątanie wewnątrz nie mniej niż 150 zł z VAT lub według
refaktury oraz koszty unieruchomienia Pojazdu w wysokości
minimalnej stawki najmu tej klasy Pojazdu). Jeżeli Najemca
zwróci Pojazd o czasie lub w stanie uniemożliwiającym oględziny
(zmierzch, świt, noc, brak oświetlenia, niekorzystne warunki
atmosferyczne, zabrudzenie Pojazdu), jest bezwzględnie
odpowiedzialny za ewentualne, ujawnione po wyczyszczeniu
Pojazdu i dokonaniu oględzin uszkodzenia. Do czasu
wyczyszczenia Pojazdu i wykonania oględzin, Wynajmujący ma
prawo zatrzymać kaucję. W przypadku stwierdzenia nowych
uszkodzeń,
Najemca
zobowiązany
jest
uregulować
wnioskowane przez Wynajmującego odszkodowanie (pkt. 10.15.
lub 10.16.).
9. W przypadku unieruchomienia lub utraty Pojazdu na terenie RP,
Wynajmujący zobowiązany jest podstawić Najemcy inny Pojazd.
Wynajmujący nie ma obowiązku zapewnić Najemcy Pojazdu
dokładnie tej samej klasy co wynajęty, a jedynie spośród
wolnych najbliższy jego klasie i możliwie w jak najkrótszym
czasie
tj.
do
maksymalnie
24
godzin
od
telefonicznego/mailowego powiadomienia Wynajmującego .
Najemcy przysługuje zwrot należności lub pokrycie kosztów
6.

If the Tenant, at the request of the Lessor, will not return
Vehicle or will return / will leave / will abandon Vehicle in other
place or the time, than determined by the Lessor, The Lessor
has the right to: A. Unconditional receipt of the vehicle. B.
Burdening the Tenant with the cost of importing the Vehicle to
the place of the return (if not places were established, to the
registered office of the Lessor), in accordance with Lessor's
current price list, on date of the conclusion of the Agreement. C.
Burdening the Tenant with possible costs because of the missing
fuel and with costs of cleaning the Vehicle(pt 10.8.). D.
Burdening the Tenant with the costs of shortening or prolonging
the lease (pt 10.4.) to the time of actual getting / of return of
the Vehicle (10.5.B.). E. Burdening the Tenant with the cost
of possible damage to the Vehicle (pt 10.15. or 10.16.). F.
Notifying responsible authorities for the enforcement of the
law, if the provisions of points 10.5.A., B, C, D and E can not be
realized.
6. Amendments and any additional arrangements, whose inclusion
is not possible in the Agreement, must be placed and jointly
accepted into the Annexes or the Protocols.All references in the
text of the Agreement to the specific points, shall apply to their
counterparts in Annexes and Protocols. If during the lease, any
amendments are made in relation to provisions
of the
Agreement, without the possibility of written confirmation (e.g.
in view of the distance separating Tenant's and Lessor), Lessor,
in a fair, shall make appropriate endorsements in the
Agreement, Appendix or Protocol and the Tenant undertakes to
complete
their
acceptance.
5.

Based on an inspection carried out on the issue of Vehicle and
from the report by the Lessor, filed in good faith, Tenant
receives full knowledge of the state of technical,
documentation, facilities and equipment of the Vehicle and may
not raise any claims with respect to the existence of defects or
irregularities, which arise during the duration of the Agreement.
In particular, the Lessor shall not be responsible for baggage
and goods transported or left in the Vehicle and for any financial
loss or moral in case of accident, damage, collision, or loss of the
Vehicle.
8. If not otherwise specified, Tenant receives and is obliged to
return the Vehicle so as to allow for its proper visual inspection,
i.e. fueled to the brim/full tank and clean inside and outside.
Otherwise, Tenant
is obliged to cover the costs of missing
fuel (two times of expected deficiency in fuel, according to the
calculation by the Lessor and in accordance with the current
average price of fuel at the time and place of return) and of
cleaning the Vehicle (cleaning outside, of class LCV, Mini Van,
VAN, BUS and CV - 90 PLN together with VAT, remaining - 30
PLN together with VAT, inside cleaning, no less than 150 PLN,
together with VAT or according to the re-invoice and costs of
stopping the Vehicle in the amount of the minimum rate of the
lease of this class of the Vehicle). If the Tenant will return the
Vehicle on time
or in the state, making impossible the
inspection (dusk, dawn, night, an illumination is missing,
adverse weather conditions, dirtying the Vehicle), is absolutely
responsible for possible damage, revealed after cleaning the
Vehicle and inspecting. To the time of cleaning the Vehicle and
performing the inspection, The Lessor has the right to seize the
bail /deposit. In case of discovering new damages,
The
Tenant is obliged to settle the compensation requested by the
Lessor (pt 10.15. or 10.16.).
9. In case of immobilizing or loss of the Vehicle in Poland, is
obliged to substitute for Tenant another Vehicle. Tenant makes
a choice, on the basis of the current condition of the possession
and logistical capacity of the Lessor. The Lessor has no
obligation to provide the Lessee with a Vehicle of exactly the
same class as the rented one, but only from among the available
ones closest to its class and in the shortest possible time, i.e. to
a maximum of 24 hours. Tenant shall be entitled to
7.
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transportu do wysokości opłaconej, a niewykorzystanej stawki
najmu, tylko za każdą pełną dobę braku dostępu do innego
Pojazdu. W przypadku wyboru podstawienia innego Pojazdu
niższej klasy, Najemcy nie przysługuje zwrot ewentualnej
różnicy z tytułu jego użytkowania. Najemcy nie przysługuje
podstawienie
innego
Pojazdu
poza
granicą
RP.
10. Pojazd

może użytkować tylko Najemca oraz Dodatkowy
Kierowca - 50 zł z VAT, wyszczególniony w Umowie (pkt. 2.).
Dodatkowy Kierowca jest upoważniony do reprezentowania
Najemcy w sprawach dotyczących Umowy. Dodatkowy
Kierowca musi posiadać Prawo Jazdy (ważne od co najmniej 1go roku) oraz mieć skończone 21 lat. W przypadku zaistnienia
okoliczności opisanych w pkt. 10.15. lub 10.16. z udziałem
Dodatkowego Kierowcy, odpowiedzialność finansową ponosi
Najemca, a w przypadku braku możliwości egzekucji Dodatkowy
Kierowca.
11. Najemca może wyjechać Pojazdem za granicę RP tylko na
podstawie osobnego zezwolenia, udostępnianego odpłatnie
przez Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest każdorazowo
zgłaszać telefonicznie Wynajmującemu zamiar, miejsce i czas
przekroczenia granicy RP, pod rygorem postanowień pkt. 10.15.
lub 10.16. Jeżeli nie postanowiono inaczej, obowiązuje zakaz
wyjazdu do następujących krajów: Rosja, Białoruś, Ukraina,
Mołdawia i Albania. W przypadku awarii Pojazdu poza granicami
RP, Najemca ma obowiązek do: A. Bezpośredniego kontaktu z
ubezpieczycielem wskazanym w polisie ubezpieczeniowej
Pojazdu. B. Poinformowania bezzwłocznie Wynajmującego o
zaistniałej sytuacji. C. Pokrycia wszelkich kosztów naprawy
Pojazdu. D. Pokrycia kosztów sprowadzenia Pojazdu na teren
RP.
12. Najemca ma obowiązek wpłacić kaucję pieniężną (pkt. 5.), która
stanowi niezrealizowany depozyt, anulowany / zwracany po
uregulowaniu wszystkich należności wynikających z Umowy.
Wynajmujący ma prawo pobrać należność z kaucji pieniężnej
między innymi za przedłużenie lub skrócenie najmu,
przekroczenie limitu km, brak paliwa, parkowanie, sprzątanie
Pojazdu oraz za uszkodzenia lub utratę Pojazdu.
13. W przypadku zaistnienia kolizji, dowolnego uszkodzenia, usterki,
braku płynu eksploatacyjnego, nieprawidłowości w działaniu,
kradzieży Pojazdu lub jego wyposażenia, Najemca ma
obowiązek
niezwłocznie
poinformować
telefonicznie
Wynajmującego (24 h SERVICE: +48 501 129 122) i postępować
według jego wskazówek, pod rygorem ustaleń z pkt. 10.15. lub
10.16. W związku z udostępnionym przez Wynajmującego
telefonicznym serwisem całodobowym, brak możliwości
skontaktowania się nie jest wytłumaczeniem. W przypadku
kolizji lub uszkodzenia, Najemca ma obowiązek, na wniosek
Wynajmującego, wezwać Policję, opisać okoliczności zdarzenia,
spisać dane uczestników i świadków oraz współpracować z
Wynajmującym przy likwidacji szkody, pod rygorem ustaleń z
pkt. 10.15. lub 10.16. Samowolne działania Najemcy w zakresie
likwidacji szkody, naprawy Pojazdu, wymiany części,
uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych itp., nawet w dobrej
wierze, spowodują nie tylko odmowę zwrotu kosztów ich
wykonania, ale i obciążenie Najemcy kosztami opisanymi w pkt.
10.15. lub 10.16. W przypadku nałożenia na Najemcę mandatu
lub innej kary administracyjnej, której od razu nie ureguluje, ma
on obowiązek poinformować o tym Wynajmującego najpóźniej
przy zwrocie Pojazdu. Najemcy przysługuje ewentualny zwrot za
niewykorzystany okresu najmu oraz kaucji, dopiero po
wyjaśnieniu wszystkich okoliczności zdarzenia, po pozytywnym
zakończeniu formalności ubezpieczeniowych i po naprawie
Pojazdu.
14. Pojazd posiada wykupione ubezpieczenie OC (Odpowiedzialność
Cywilna) i AC (Auto Casco) w podstawowym zakresie. Najemca
bezwzględnie podlega warunkom ubezpieczenia Pojazdu, co
oznacza nabycie praw i obowiązków z niego wynikających,
wyszczególnionych między innymi w pkt. 10.15. i 10.16.

reimbursement of duties or the cost of transporting to the paid
amount, and of unused rate of the lease, only in every whole
twenty-four hours of the lack of the access to other Vehicle. In
the case of substitution of another Vehicle of lower class,
Tenants are not entitled to a refund of any difference in respect
of its use of Vehicle. The Tenant shall not have the right to
substitute another vehicle outside the territory of Poland.
10. The vehicle can only be used by the Lessee and the Additional
Driver - 50 PLN with VAT, as specified in the Agreement (point
2). Co-Drivers are authorized to representing the Tenant in
matters relating to the Agreement. Co-drivers/Spare drivers
must hold the driving licence (valid for at least a year) and have
completed 21 years. In the event of the circumstances described
in point 10.15. or 10.16. with the participation of Co- Drivers, a
Tenant shall bear financial responsibility, and in case of the lack
of the possibility of the execution - Co-Drivers.
11. The Tenant can go abroad Republic

of Poland by Vehicle only on
the basis of a separate permit, which is made available by the
Lessor against payment. The Tenant is obliged to notify the
Lessor by telephone about about the intention, the place and
the time of the crossing of the frontier of the Republic of
Poland, under penalty of the provisions of points 10.15. or
10.16. Unless otherwise specified, it shall be prohibited trip to
the following countries: Russia, Belarus, Ukraine, Moldova and
Albania. In case of failure of the Vehicle outside Poland, the
customer is obliged to: A. Direct contact with the insurer
specified in the insurance policy of Vehicle. B. Informing the
Lessor promptly of the situation. C. Covering all costs of the
Vehicle’s repair. D. Covering the cost of bringing the Vehicle to
the territory of Poland.
12. The Tenant is obliged to pay a deposit of money or a deposit
service (pt 5.), which constitutes the uncashed deposit, annulled
/ returned after settling all contractual amounts due. The
Tenant has the right
to charge the amount due from the
monetary bail among others for prolonging or shortening the
lease, exceeding a limit of kilometers, lack of fuel, parking,
cleaning Vehicle and for any damage or lossof Vehicle.
13. In the event of a collision, any damage, defects, lack of
operating fluid, malfunctions, theft, vehicle or its equipment,
the Tenant is obliged to immediately inform the Lessor by
phone (24 h SERVICE: +48 501 129 122) and to act according to
his instructions, under pain of arrangements around pt 10.15.
or pt 10.16. In relation to the telephone 24-hour service made
available by the Lessor, lack of contact isn't an explanation. In
the event of collision or damage, The Tenant has the duty, at
the request of the Lessor, to call the Police, describe the
circumstances of event, to make a list of personal data of
participants and witnesses and to co-operatewith the Lessor at
the settlement of claims, under pain of arrangements around pt
10.15. or pt 10.16. Arbitrary action by the Tenant within the
scope of the liquidation of damages, repairs of the Vehicle,
replacement of the parts, supplementing consumables, etc.,
even in good faith, will cause not only a refusal of the
reimbursement of costs of carrying them out, but also
burdening the Tenant with costs described into the pt. 10.15. or
10.16. In case of putting on the Tenant the fine or other
administrative penalty, which payment is not made
immediately, he has an obligation to inform the Tenant about
this at the latest at return of the Vehicle. The Tenant shall be
entitled to any refund for the unused period of rental and the
bail, after the explanation of all the circumstances of event,
after positive completion of the formalities for insurance and
after the repair of the Vehicle.
14. The Vehicle has bought insurance OC (civil liability) and AC (Auto
Casco) in the basic range. Tenant is strictly subject to conditions
of insurance of the Vehicle, which means the acquisition of the
rights and obligations resulting, listed among other, in points
10.15. and 10 16.
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15. Najemca

ma obowiązek zwrócić Pojazd z jego wyposażeniem, w
stanie nie pogorszonym poza typowe zużycie wynikające z
prawidłowej, normatywnej eksploatacji. W przypadku
każdorazowego uszkodzenia (np. zarysowanie, wgniecenie,
odkształcenie, pęknięcie, zagubienie lub uszkodzenie części,
dokumentów, trwałe zabrudzenie, wypalenie, usunięcie
oznakowania itp.), uczestnictwa w kolizji, bez względu na
sprawcę, odpowiedzialność finansowa Najemcy sprowadza się
do tzw. „udziału własnego w szkodzie", określonego w pkt. 5., a
jeśli tam nie określono, w kwocie 2.000 zł (VAT ZW) a w
przypadku szkody całkowitej (kasacja lub kradzież Pojazdu) w
kwocie 7.500 zł (VAT ZW). W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia w czasie trwania najmu, Najemca ma obowiązek
każdorazowo opłacić kwotę „udziału własnego w szkodzie”. W
przypadku drobnej szkody (np. zbita szyba boczna, reflektor,
niewielka rysa itp.), Najemca może być obciążony mniejszą
kwotą, według uznania Wynajmującego, stosującego wycenę
autoryzowanych stacji obsługi producenta Pojazdu. W
przypadku odzyskania pełnego odszkodowania od sprawcy
szkody lub jego ubezpieczyciela, Wynajmujący może odstąpić
całkowicie od pobrania „udziału własnego w szkodzie".
Wynajmujący może odpłatnie i według własnego uznania,
zaproponować Najemcy obniżenie „udziału własnego w
szkodzie" przy zawieraniu Umowy (pkt. 5., 6.). Wówczas,
Najemca nie odpowiada za szkody częściowe w Pojeździe, z
wyłączeniem szkody całkowitej w pkt. 10.15 i sytuacji opisanych
w pkt. 10.16.
16. Najemca jest odpowiedzialny finansowo do „udziału własnego w
szkodzie" (pkt. 10.15.), a w przypadku zaistnienia szkody lub
usterki przewyższającej jego wysokość do pełnej wartości
szkody lub usterki wyrządzonej w Pojeździe (według średniej
wyceny Audatex/Eurotax) lub wyrządzonej Pojazdem w
przypadkach: A. Prowadzenia Pojazdu pod wpływem alkoholu,
narkotyków, używek lub medykamentów, których stosowanie
jest zabronione lub niewskazane przed lub w trakcie jazdy. B.
Uczestnictwa w sportach i zawodach motorowych. C. Wyjazdu
za granicę RP bez zgody Wynajmującego lub wyjazdu do krajów
objętych zakazem wyjazdu (pkt. 10.11.). D. Użycia Pojazdu w
przestępstwie. E. Transportu towarów pochodzących z
przestępstwa lub zakazanych prawem RP / UE. F. Transportu
towarów, których gabaryty, ciężar i skład mogą lub spowodują
uszkodzenie Pojazdu. G. Przewożenia Pojazdem zwierząt. H.
Udostępnienia Pojazdu kierującym, nie wyszczególnionym w
Umowie. I. Nieprzestrzegania obowiązujących przepisów
Kodeksu Drogowego RP / UE. J. Podejmowania działań
zmierzających do uszkodzenia lub utraty Pojazdu. K. Braku
właściwego zabezpieczenia Pojazdu po jego opuszczeniu (tzn.
braku zamknięcia na zamek drzwi, zamknięcia szyby, założenia i
uaktywnienia wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych pkt. 3.), L. Spowodowania w Pojeździe szkód o znamionach
wandalizmu, rażącego niedbalstwa lub lekkomyślności. Ł.
Sprowokowania włamania do Pojazdu pozostawieniem
wewnątrz (na widoku) rzeczy wartościowych (panel radiowy,
dokumenty, klucze, towar itp.). M. Zatankowania niewłaściwego
rodzaju paliwa. N. Braku stosowania się do zaleceń
Wynajmującego oraz regularnego kontrolowania parametrów
takich jak poziom oleju w silniku, poziom płynów w zbiornikach
wyrównawczych, ciśnienia w oponach, wskaźników na desce
rozdzielczej itp. O. Dokonania napraw, przeróbek lub holowania
Pojazdu bez zgody Wynajmującego. P. Braku niezwłocznego
zgłoszenia Wynajmującemu lub zatajenia zaistnienia usterki,
uszkodzenia lub kolizji (pkt. 10.13). R. Braku zgłoszenia
Wynajmującemu osiągnięcia określonego w Umowie przebiegu
kilometrów lub czasu, wymagającego dokonania przeglądu
okresowego (pkt. 3.). S. Utraty Pojazdu, bez względu na
sprawcę, z kluczykiem i / lub dowodem rejestracyjnym. T. Gdy
Najemca zbiegnie z miejsca wypadku. U. Kierowania Pojazdem
bez wymaganych prawem RP / UE dokumentów. W. Palenia w
Pojeździe papierosów. Y. Ponadnormatywnego zużycia
elementów Pojazdu. Z. Naprawy samochodu poza granicą Polski

15. The

Tenant is required to return the Vehicle with its equipment,
in a not deteriorated condition beyond typical wear resulting
from correct, normative operation. In case of each damage (e.g.
scratches, dent, deformation, fracture, loss or damage to parts,
documents, durable dirt, burning, removal of markings, etc.),
participation in a collision, regardless of the perpetrator, the
financial liability of the Lessee is reduced to "own share in the
damage", referred to in point 5, and if it is not specified there, in
the amount of 2,000 PLN (VAT ex.), and in the case of a total
damage (cassation or theft of Vehicle) in the amount of 7,500
PLN (VAT ex.). In case of statement of damage in the duration of
the rental, the Lessee is obliged to each time pay the amount of
"own share in the damage." In the case of minor damage (e.g.
broken side window, headlight, a small scratch, etc.), the Lessee
may be charged a lower amount, at the discretion of the Lessor,
applying the valuation of the authorized service station of the
Vehicle manufacturer. In case of recovery of full compensation
from the perpetrator of the damage or its insurer, the Lessor
may reduce the amount or even withdraw completely from the
collection of “own share in the damage ". The Lessor may, in
exchange for payment and in their sole discretion, propose to
the Lessee the complete abolition or reduction of “own share in
the damage "at the conclusion of the Agreement (point 5, 6).
Then, the Lessee shall not be liable for damage to the Vehicle,
with the exception of a total damage in point 10.15 and the
situations
described
in
point
10.16.

16. The

Tenant is responsible financially for "participation in the
injury" (point 10.15.) and, in the case of injury in excess of its
height, to the full value of the damage caused to the Vehicle
(according to the average valuation of Audatex/Eurotax) or
caused by Vehicle in cases: A. Driving under the influence of
alcohol, narcotics, stimulants or medications, whose use is
prohibited or inadvisable before or during driving.B.
Participations in sports and the motor competition. C. Departure
abroad RP, without the consent of the Lessor, or travel to the
countries covered ban on departure (pt 10.11.). D. Use of the
Vehiclein a criminal offence. E. Transport of goods originating in
the offence or banned by law in RP / EC. F. Transport of goods,
of which the dimensions, weight and composition can or will
result in damageto the Vehicle. G. Vehicle transporting animals.
H. Make available vehicle to persons not listed in the
Agreement. I. Failure to comply with the applicable provisions of
the Highway Code in RP / EC. J. Take action to damage or loss of
Vehicle. K. Lack of the appropriate safeguard of the Vehicle
after leaving its (i.e. of lack of closing the door by lock, closing
the pane, the assumption and activating all safeguards against
thefts - pt 3.), L. Causing damages to the Vehicle about features
of the vandalism, the gross negligence or the recklessness. Ł.
Provoking burglary to the Vehicle by leaving inside (on the view)
of valuable things (radio panel, documents, keys, goods, etc.).
M. Fuelling with wrong kind of fuel. N. Failure to comply with
the recommendations of the Lessor and regular monitoring of
parameters such as the level of oil in the engine, fluid levels in
compensatory tanks, tire pressure, indicators on the dashboard,
etc.. O. Making repairs, alterations or towing the Vehicle
without the consent by the Lessor. P. The lack of immediate
notification for Lessor or concealing the existence of defects,
damage or collision (pt. 10.13). R. The lack of notification for
Lessor achieving a mileage, specified in the Agreement or time,
lack of a required periodic inspection (pt. 3.). S. Loss of Vehicle,
regardless of the offender, with a key and / or proof of
registration. T. Where the Tenant will abscond from place of
accident. U. Driving without documents required by law in
RP/EU. W. Smoking in the Vehicle. Y. More than normative
consumption of the Vehicle parts. Z. Car Repairs outside Poland.
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17. Najemca

zobowiązany jest uregulować należności z tytułu
Umowy w sposób i w terminie określonym w pkt. 6., 7. i 8., pod
rygorem doliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki, w wysokości
odpowiadającej czterokrotności stopy kredytu lombardowego
(zgodnie z artykułem 395, paragraf 2, Kodeksu Cywilnego) oraz
opłaty za wystawienie monitu w kwocie 300 zł z VAT za
każdorazową przeterminowaną płatność powyżej 7 dni. W
przypadku 30 dniowego opóźnienia w zapłacie należności
wynikających z Umowy, Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć
Umowę z winy Najemcy, co będzie rozumiane równoznacznie
z Wypowiedzeniem Umowy przez Najemcę i związane z
naliczeniem
przez
Wynajmującego
odszkodowania
przewidzianego w pkt. 10.4B Umowy lub odebrać Pojazd, do
czasuuregulowania
należności
i zaliczyć zwłokę do okresu najmu. W przypadku wystąpienia
opóźnienia w regulowaniu płatności przekraczającego 14 dni,
Najemca zostanie dodatkowo obciążony wszelkimi kosztami
wynikającymi z pkt. 10.3 niniejszego Regulaminu.
18. Rozwiązanie Umowy następuje nie tylko po zakończeniu okresu
najmu i zwrocie Pojazdu, ale po uregulowaniu wszystkich
należności z niej wynikających. W przypadkach zatajenia przez
Najemcę faktów, okoliczności lub popełnienia przewinień
(nawet w nieświadomości), roszczenia Wynajmującego lub osób
trzecich, jeśli prawo nie stanowi inaczej, nie są ograniczone
czasowo.
19. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie
swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego
w celach związanych z realizacją Umowy (Zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.). W przypadku nie wywiązania się z
warunków Umowy lub przedstawienia fałszywych danych,
Wynajmujący ma prawo do przekazania danych osobowych,
rejestrowych i wizerunku Najemcy oraz Dodatkowych
Kierowców instytucjom egzekwującym prawo oraz do spisów
nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.
20. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur
VAT, korekt VAT, not korygujących, księgowych i odsetkowych
bez podpisu w zakresie uregulowanym Umową.
21. W sporach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa RP. Spory wynikające ze
stosowania Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
Wynajmującego.
22. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
po jednym dla Najemcy i Wynajmującego.

17. Tenant

is obliged to settle claims under the Agreement in the
manner and within the time specified in point 6, 7 and 8, under
pain of adding interest for each day of delay, in an amount
equivalent to four times the Lombard credit rate (in accordance
with Article 395, paragraph 2 of the Civil Code), and the fee for
issuing a prompt in the amount of 300 PLN with VAT for each
overdue payment of more than 7 days. In the case of a 30-day
delay in payment of liabilities under the Agreement, the Lessor
shall have the right to terminate the Agreement with the fault of
the Lessee, which will be understood synonymously with the
termination of the contract by the Lessee and the related
accrual by the Lessor of compensation provided for in
point.10.4B of the Agreement or take away the Vehicle, until
the settlement of debts and include arrears to the period of the
rental. In the event of delay in payments in excess of seven
days, the Lessee will be additionally charged with any costs
arising from the point10.3 of these Regulations.

AKCEPTUJĘ POWYŻSZE DANE ORAZ WARUNKI UMOWY NAJMU
POJAZDU AKM (REGULAMIN) UMOWY

I ACCEPT THE ABOVE DATA AND TERMS OF VEHICLE LEASE FROM
AKM (REGULATIONS)

18. Termination

shall be effected not only after the end of the
period of rental and after the return of the Vehicle, but after
settlement of all claims which result from Agreement. In cases
of withholding facto by the Tenant, withholding the
circumstances or committing an offences (even in the
unconscious), claims of Lessor or third parties, if the law does
not constitute otherwise, are not limited in time.
19. The Tenant agrees to storage and processing of personal data
and registration data by the Lessor for purposes related to the
implementation of the Agreement (According to art. 13 para. 1
and par. 2 of the General Regulation on the Protection of
Personal Data of 27 April 2016.). In case of failure to comply
with the terms of the Agreement or presentation of false data,
The Lessor has the right to transfer personal data and image
registration, and co-drivers of Tenant to law enforcement
institutions and to lists of dishonest customers and economic
partners.
20. Tenant authorizes Lessor to issue VAT invoices, corrections of
the VAT, correction notes, account notes and interest notes
without a signature in the scope regulated with Agreement.
21. In disputes not regulated with Agreement, are applicable
adequate rules of the law from Poland. Disputes arising from
application of the Agreement shall be settled by the Court of the
Lessor.
22. The agreement was made in duplicate one each for the Tenant
and the Lessor.

-------/////////////--------------------/////////////////////---------------------//////////////
…………………………………………………………………………………………………………………
(PODPIS NAJEMCY LUB REPREZENTUJĄCEGO)
(SIGNATURE by TENANT OR by REPRESENTING)
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