
Regulamin wypożyczalni samochodów FHU Victoria 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez 
firmę FHU Victoria Łososina Dolna 134, 33-314 Łososina Dolna NIP: 7341429920, REGON: 
120504963, w ramach WYPOŻYCZALNI samochodów. Regulamin WYPOŻYCZALNI stosuje się
do wszystkich umów najmu, chyba, że umowa stanowi inaczej. 

2. Wynajęty samochód może być kierowany tylko przez osoby wymienione w umowie, a 
samochody wynajęte przez firmę - tylko przez zatrudnionych na stałe zawodowych kierowców lub 
inne osoby upoważnione przez firmę. Warunkiem prowadzenia samochodu jest: 
a) upewnienie się, że kierowca posiada ważne prawo jazdy i ma ukończone 18 lat, 
b) Poinformowanie kierowcy o warunkach najmu i potwierdzenie stosowania ich przez kierowcę, 
c) Limit dzienny dla wynajętego samochodu to 200 km w przypadku samochodu osobowego, 
300km w przypadku samochodu dostawczego lub lawety. 
Dodatkowa opłata za przekroczenie limitu 0,50 zł za 1 km. 

3. WYNAJMUJĄCY nie powinien w szczególności: 
a) uczestniczyć w sportach samochodowych, 
b) wyjeżdżać samochodem za granicę bez wcześniejszego uzgodnienia z WYPOŻYCZALNIĄ, 
c) przewozić towar niezgodny z prawem RP, 
d) prowadzić samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, 

4. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się zwrócić samochód ze wszystkimi oponami, radiem, 
narzędziami i innymi akcesoriami w tym samym stanie, w jakim wynajął samochód (za wyjątkiem 
typowego zużycia wynikającego z eksploatacji) do miejsca i w dniu ustalonym w umowie. 

5. Podczas okresu wynajmu WYNAJMUJĄCY powinien regularnie sprawdzać poziom oleju, wody
oraz ciśnienia w kołach. Niestosowanie się do powyższego czyni WYNAJMUJĄCEGO winnym za 
każde szkody wynikające z powyższego zaniedbania. 

6. Każde odstępstwo od uzgodnionego terminu wynajmu powinno być wcześniej zaakceptowane 
przez WYPOZYCZALNIĘ. W innym przypadku WYPOŻYCZALNIA jest upoważniona do 
przejęcia (odebrania) samochodu na koszt WYNAJMUJĄCEGO i obciążenia go za dodatkowe 
używanie samochodu. 

7. WYNAJMUJĄCY natychmiast poinformuje WYPOŻYCZALNIĘ o awarii samochodu i nie 
będzie go używał w przypadku, gdy samochód nie będzie się nadawał do jazdy. 

8. W przypadku napraw należy uzyskać zgodę WYPOŻYCZALNI. W razie awarii samochodu z 
przyczyn niezależnych od wynajmującego, najemca może go naprawić po wcześniejszym 
uzgodnieniu z wypożyczalnią. Ewentualne koszty zwrotu za naprawę mogą zostać zwrócone 
najemcy, po przedłożeniu faktury VAT lub rachunku (z danymi wypożyczalni) za naprawę. 

9. WYPOŻYCZALNIA nie przyjmuje odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane 
awarią samochodu lub innymi okolicznościami. 

10. Jeżeli samochód zapisany w umowie zostanie z jakiegoś powodu wyłączony z ruchu, 
WYPOŻYCZALNIA ma prawo według swojego uznania zastąpić ten samochód innym o 
podobnym standardzie. 



11. Licznik kilometrowy jest zaplombowany. W przypadku zepsucia się licznika 
WYPOŻYCZALNIA musi być natychmiast o tym poinformowana. W innym przypadku, bądź przy 
uszkodzeniu plomby WYNAJMUJĄCY będzie obciążony za każdy dzień – równowartością 150% 
stawki dziennej. 

12. W razie wypadku WYNAJMUJĄCY powinien zawiadomić policję i nalegać, aby wypadek lub 
ewentualne obrażenia były przez policję zarejestrowane. Należy natychmiast poinformować 
WYPOŻYCZALNIĘ o wypadku. Dowody (świadkowie i ślady) powinny być zabezpieczone, a 
nazwiska i adresy osób uczestniczących w wypadku powinny być spisane. Należy zrobić wszystko, 
co pomogło by w ustaleniu przyczyn wypadku i jego chronologii. WYNAJMUJĄCY nie powinien 
wykonywać żadnych działań na własną rękę. 

13. Jeżeli WYNAJMUJĄCY spowoduje uszkodzenie samochodu z własnej winy, wpłacona kaucja 
nie będzie zwrócona – pozostaje na pokrycie kosztów naprawy. 

14. W przypadku konieczności ustalenia sprawcy wypadku, kaucja zostaje w depozycie 
WYPOŻYCZALNI do jednoznacznego ustalenia winy przez policję drogową lub inny organ 
upoważniony. 

15. Jeżeli samochód zostanie uszkodzony mechanicznie (np. porysowany lakier, zbite lusterko, 
zniszczenie anteny, itp.) Klient zostanie obciążony rachunkiem zakupu części i ewentualną 
naprawą. Koszt lakierowania obejmuje pełne elementy oblachowania (np. maska, błotnik, drzwi, 
dach) a nie tzw. zaprawki lakiernicze. 

16. Klient jest odpowiedzialny materialnie za postój w miejscach "szczególnie zagrożonych" np. 
parkingi przy nocnych klubach, targowiskach, stadionach sportowych, oraz nieoświetlonych i 
niestrzeżonych. 

17. WYNAJMUJĄCY zgadza się na przechowywanie jego danych personalnych w dokumentach 
WYPOŻYCZALNI. W przypadku nie wywiązania się z płatności bądź zwrotu samochodu w 
warunkach niezgodnych z umową najmu bądź przedstawienia fałszywych osobistych dokumentów, 
jego dane personalne zostaną przesłane do kartotek osób zastrzeżonych. 

18. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z powyższą umową winny być rozpatrywane 
wyłącznie na drodze sądowej. 

19. Cennik znajdujący się na naszej stronie służy do wyliczenia szacunkowych kosztów obsługi. 
Nie jest ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt ustalany jest z każdym 
klientem indywidualnie. 


