Załącznik nr 1
do umowy najmu pojazdu samochodowego
CENNIK - OPŁATY W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM I KARY UMOWNE

Lp.

ZDARZENIE
1 Kaucja
2 Opcja "Drugi Kierowca"
Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej,
3 tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie.
4 Uszkodzenie lub utrata kluczyka bez pilota centralnego zamka
5 Uszkodzenie lub utrata kluczyka z pilotem centralnego zamka
6 Brak kołpaka nieoryginalnego
7 Brak kołpaka oryginalnego
8 Brak panelu do radia
Brak dokumentów technicznych (Rejestr Obsługi Pojazdu, Książka Gwarancyjna,
9 Instrukcja Obsługi)
10 Uzupełnienie brakującego paliwa za litr paliwa PB95 lub ON
Zwrot brudnego auta z zewnątrz/ wewnątrz (*z wyłączeniem zabrudzeń tapicerki11 dodatkowo płatne)
Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian
12 bez zgody Wynajmującego
Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w Cenniku
Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem)
Palenie tytoniu w samochodzie
Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu
Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem
Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem
Zgoda na wyjazd za granicę
Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP (kraje zakazane)
Wcześniej niezgłoszone przemieszczenie samochodu poza granice RP (kraje UE,
21 Szwajcaria, Norwegia, Szwecja)
13
14
15
16
17
18
19
20

22 Zwłoka w zwrocie samochodu
Koszt naprawy blach.-lak, mechanicznych (w tym koszty prania tapicerki, usuwanie
23 plam z bagażnika) oraz części zamiennych i wyposażenia
24 Udział własny Najemcy w szkodzie.
25 Dodatkowe ubezpieczenie - ograniczenie udziału własnego w szkodzie
26 Dodatkowe ubezpieczenie - zniesienie udziału własnego w szkodzie
Prowadzenie obsługi poza Oddziałem Wynajmującego (odbiór/ zwrot auta), na
27 terenie miasta Kraków.
Prowadzenie obsługi poza Oddziałem Wynajmującego (odbiór/ zwrot auta), *poza
28 granicami miasta Kraków.
29 Udostępnienie organom scigania danych osobowych w związku z mandatami itp.
Prowadzenie obsługi w godzinach nocnych (20:00-6:00), dniach ustwowo wolnych od
30 pracy, Świętach
31 Dopłata za każdy kilometr powyżej dobowego limitu
32 Wyposażenie dodatkowe - Nawigacja samochodowa GPS (cena/doba)
33 Wyposażenie dodatkowe - Foteliki dziecięce (cena/doba)
34 Wyposażenie dodatkowe - Lodówka samochodowa (cena/doba)
35 Wyposażenie dodatkowe - Box dachowy (cena/doba)

OPŁATY W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM (netto)
1 000,00
40,65
500,00
500,00
1 000,00
60,00
120,00
300,00
500,00
6,10
40,65
300,00
opłata w/g cennika producenta + 35%
opłata manipulacyjna
2 500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
40,65
1 000,00
100 PLN za każdą dobę pobytu samochodu
za granicą
Trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu
za każdą dobę zwłoki
Koszt usługi lub części +35% opłata
manipulacyjna
2 000,00
40,65
243,09
20,33
opłata negocjowana indywidualnie
40,65
40,65
0,20
8,13
4,06
4,06
20,33

*Podane ceny są cenami netto w PLN - należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT

