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REGULAMIN AUT PREMIUM 
§ 1 

1. Poniższy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu pojazdów przez Travers spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Podleśnej 11/2, zwaną w dalszej 
części Regulaminu Wynajmującym.  

2. Poniższy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu. W razie rozbieżności pomiędzy 
umową a Regulaminem obowiązują postanowienia umowy. 

 
§ 2 

1. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Wynajmującego i Najemcę „Umowy 
wypożyczenia pojazdu”. 

2. Osoba fizyczna może wynająć pojazd i być kierowcą, jeżeli ukończyła 21 lat, posiada ważny 
dowód osobisty oraz odpowiednie uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem od co najmniej 
roku. Obcokrajowiec musi posiadać ważny paszport oraz prawo jazdy międzynarodowe. W 
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagane jest okazanie zaświadczenia o 
wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

3. W razie stwierdzenia w czasie trwania umowy najmu niespełnienia wymogów, o których mowa w 
ust. 2 przez Najemcę lub osobę wpisaną w umowie najmu jako kierowca, Wynajmujący będzie 
uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym. Ponadto w razie 
udostępnienia przez Najemcę wynajętego pojazdu osobie nie spełniającej wymogów 
przewidzianych w ust. 2 lub niewskazanej w umowie jako kierowca, Wynajmujący zatrzyma 
wpłaconą przez Najemcę kaucję, a w przypadku braku kaucji Najemca zobowiązany jest do 
zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 zł. 

4. Osoba prawna może wynająć pojazd, jeśli jest reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą 
kryteria z ust. 2 oraz okazany zostanie aktualny odpis z rejestru KRS. 

5. W przypadku zawierania umowy najmu przez pełnomocnika, wymagane jest okazanie 
pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Najemcy.  

 
§ 3 

1. Okres najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu chyba, że strony 
postanowią inaczej. Warunkiem wypożyczenia pojazdu jest wpłacenie kaucji według stawki 
obowiązującej w dniu zawarcia umowy.  

2. Opłata za wypożyczenie pojazdu uiszczenia jest z góry za cały okres wynajem lub przelewem w 
terminie 7 dni od daty podpisania umowy na rachunek bankowy Wynajmującego nr 86 2490 0005 
0000 4520 4479 4720. 

3. W przypadku zmiany stawek w okresie obowiązywania umowy, Najemca jest zobowiązany do 
zapłaty zmienionej stawki, o ile przedłużył umowę i nie uiścił należności za najem pojazdu przed 
zmianą stawek. 

4. Opłata za wcześniej zwrócony samochód nie jest zwracana. 
5. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odstąpienia od pobrania kaucji oraz potrącenia z kwoty 

wpłaconej kaucji należności powstałych z tytułu użytkowania samochodu przez Najemcę. 
Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi do 30 dni od terminu zakończenia umowy najmu. 

6. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji: 
a) uszkodzenie wypożyczonego pojazdu (koszty naprawy w autoryzowanym serwisie), 
b) brakujące lub podmienione części (wycena według cen dealera wraz z kosztami robocizny), 
c) braku kontaktu z Najemcą. 
7. Z powodu przyczyn losowych Wynajmujący zastrzega sobie możliwość podstawienia innego auta 

z tej samej klasy lub wyższej niż rezerwowane w tej samej cenie. 
 

§ 4 
1. Obowiązkiem Najemcy jest: 
a) zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jego bezwzględne przestrzeganie; 
b) posiadanie przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego 

(ważne i honorowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy, umowę o 
wypożyczenie pojazdu); 

c) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego; 
d) tankowanie przedmiotu wynajmu wyłącznie na następujących stacjach paliw: Shell, Orlen, BP, 

Statoil, Aral, Agip, Elf i Rafineria Gdańska; 
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e) zapoznanie się z postanowieniami polisy i ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu oraz 
zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzeganie zawartych w 
warunkach postanowień odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę; 

f) korzystanie z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w 
zakresie eksploatacji pojazdu, w tym wykonywanie własnym kosztem obsługi standardowej 
pojazdu, a w szczególności sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu 
chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych, kontroli sprawności świateł i 
ewentualnie wymiany żarówek, 

g) zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą; 
h) każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamiania alarmów oraz blokad; 
i) zabezpieczenie dowodu rejestracyjnego oraz kompletu kluczyków poza samochodem, 

każdorazowo po zakończeniu jazdy; 
j) ponoszenie kar i mandatów nałożonych w związku z naruszeniem uregulowań prawnych 

związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów mechanicznych oraz do ponoszenia 
kosztów postępowań przed sądami lub organami administracyjnymi, dotyczących powyższych 
naruszeń i uregulowań prawnych; 

k) umożliwienie kontroli w zakresie sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz udostępnienia 
dokumentów Wynajmującemu bądź osobie przez niego upoważnionej. 

2.  Najemcy zabrania się w szczególności: 
a) prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających 

lub powodujących zaburzenia świadomości oraz przekraczania dopuszczalnej prędkości i 
przepisów Ruchu Drogowego; 

b) podnajmowania lub odstąpienia wynajętego pojazdu innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody 
Wynajmującego.  

c) palenia tytoniu w samochodzie; 
d) dokonywania w wynajętym pojeździe przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego 

właściwościami  i przeznaczeniem bez pisemnej zgody Wynajmującego; 
e) przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dokumencie 

rejestracyjnym samochodu niezależnie od tego czy taki przewóz jest zaplanowany czy wyjątkowy; 
f) uruchamiania, popychania, holowania innych pojazdów oraz montowania przyczep bez uprzedniej 

pisemnej zgody Wynajmującego; 
g) przewożenia jakichkolwiek materiałów mogących powodować korozję, zniszczenie, uszkodzenie 

lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów pojazdu oraz środków i materiałów, których posiadanie 
jest zabronione przepisami prawa; 

h) holowania pojazdu z miejsca wystąpienia szkody, awarii, usterki bez uprzedniego poinformowania 
Wynajmującego; 

i) przewozu zwierząt; 
j) przemieszczania poza granicę RP bez zgody Wynajmującego. Obowiązuje całkowity zakaz 

wjazdu do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Macedonii, Bułgarii, Albanii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii 
oraz krajów byłej Jugosławii. 

3. Najemca traci kaucję za dany pojazd w razie naruszenia postanowień pkt. 2. 
4. W przypadku wprowadzenia w wynajętym pojeździe przeróbek lub zmian, o których mowa w pkt. 

2 lit e) Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu 
poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną tymi 
przeróbkami lub zmianami. 

 
§ 5 

1. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i czasie 
ustalonym w umowie. 

2. Najemca może zwrócić samochód w innym miejscu za dodatkową opłatą po uprzednim 
uzgodnieniu z Wynajmującym. 

3. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego, 
ponosi Najemca. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego 
Najemca ponosi koszt holowania samochodu. 

4. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w takim samym stanie, w jakim go wypożyczył. 
Pojazd jest przekazywany z określonym stanem paliwa w baku, Najemca zobowiązany jest do 
zwrotu pojazdu również z takim samy stanem paliwa w baku. Koszt paliwa zużytego podczas 
najmu pokrywa Najemca. 
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5. Przedłużenie wypożyczenia pojazdu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym powoduje 
naliczenie kary umownej w wysokości potrójnej stawki czynszu za każdą rozpoczętą dobę 
wykraczającą poza okres najmu wymieniony w umowie. 

§ 6 
1. W razie włamania, kradzieży lub uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego w 

okresie wypożyczenia Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmującego i 
policję oraz uzyskania poświadczenia wynikłych strat. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. 

2. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w 
przyczynach awarii, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami. 

3. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów wynajmowanego 
pojazdu. W razie awarii pojazdu w okresie najmu Najemca ma obowiązek niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie Wynajmującego, oraz postępować zgodnie ze wskazówkami 
Wynajmującego. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po 
uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia 
rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z 
opisem okoliczności powstania awarii. 

 
§ 7 

Najemca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku: 
a) zwrotu samochodu z brakującym paliwem -  koszt brakującego do właściwego stanu paliwa 

(1l – 8 zł) 
b) zwrotu brudnego samochodu w środku – 500 zł; 
c) zwrot brudnego pojazdu na zewnątrz – 500 zł; 
d) przekroczenia limitu kilometrów 300 km – za każdy przekroczony kilometr 0,20 zł; 
e) obciążenia Wynajmującego przez leasingodawcę opłatą za udzielenie na wniosek organów 

ścigania lub organów administracji pisemnej informacji o korzystającym z samochodu. 
Najemca ponosi wówczas opłatę w wysokości 150 zł; 

f) zerwanie plomby zabezpieczającej hak bez zgody Wynajmującego – 1000 zł; 
g) uszkodzenie, zgubienie lub utraty kluczyków pojazdu – 2000 zł; 
h) uszkodzenie, zgubienie lub utraty dokumentów pojazdu lub tablic rejestracyjnych – 1000 zł. 
i) uszkodzenie, zgubienie lub utrata naklejki rejestracyjnej na szybie – 500 zł. 
j) uszkodzenie koła/felgi/szyby – według autoryzowanego serwisu. 

 
§ 8 

1. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę zostanie on obciążony karą umowną w 
kwocie 10.000 zł w przypadku szkody parkingowej lub kolizji, zaś kwotą 25.000 zł  w 
przypadku szkody całkowitej. 

2. Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody, a w szczególności kosztami 
naprawy, odbioru pojazdu, kosztami za postój samochodu z tego powodu według stawki 
wynajęcia za każdą dobę oraz utratą kaucji, w następujących przypadkach: 
a) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków 

odurzających lub bez ważnego prawa jazdy; 
b) uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości, co najmniej 30 km/h, 

albo też dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego; 
c) szkody będącej wynikiem umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa; 
d) ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji; 
e) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy; 
f) zawinionego przez Najemcę nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków 

po kradzieży samochodu; 
g) posługiwania się nieprawdziwymi danymi przez Najemcę; 
h) szkody powstałej, gdy osoba kierująca nie byłą osobą wymienioną w umowie najmu lub 

aneksie do umowy; 
i) szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Autocasco oraz kradzieży pojazdu;  
j) złożenia nieprawidłowego oświadczenia; 
k) uczestnictwo w zawodach, rajdach, wyścigach; 
l) niedopełnienie przez Najemcę obowiązków wymaganych przez Ubezpieczyciela; 
m) wyjazdu poza terytorium RP bez zgody Wynajmującego lub wyjazdu do krajów, o których 

mowa w § 4 ust. 2 lit. k.) 
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3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz naruszenia Regulaminu powstałe z winy 
własnej jak i swoich pasażerów oraz z winy osoby, której Najemca powierzył pojazd. 

4. Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych za: 
a) złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie – 1000 zł, koszt naprawy uszkodzonej 

tapicerki w autoryzowanym serwisie, 
b) zwrot samochodu z wyczuwalnym brzydkim zapachem – 1000 zł., 
c) zawinione przez Najemcę uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu 

wykorzystania samochodu – 500 zł., 
d) utratę gwarancji na samochód z winy Najemcy - 6000 zł. 
e) zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa -10.000 zł., 
f) dokonania przez Najemcę demontaż lub zamiany części samochodu lub dokonanie 

przeróbki bez zgody Wynajmującego- 10000 zł., 
g) w przypadku nie zwrócenia auta w terminie ustalonym w umowie, braku kontaktu z 

Najemcą, 1.000 zł + koszty dojazdu. 
5. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa zastrzeżoną karę 

umowną Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego. 
 

§ 9 
1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w 

przedmiocie najmu, jakiekolwiek opłaty (w szczególności opłaty parkingowe oraz mandaty) 
nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem przedmiotu najmu. Wynajmujący nie ponosi 
odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące 
następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą przedmiotem najmu w 
okresie najmu. 

2. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu. 
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub umową odpowiednie zastosowanie mają 

postanowienia Kodeksu Cywilnego.  
4. Spory wynikłe w czasie realizacji umowy najmu pojazdu będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Wynajmującego.  
5. Ceny podane w umowie oraz Regulaminie są cenami netto, do których doliczyć należy podatek od 

towarów i usług w obowiązującej stawce. Faktura VAT zostanie wystawione w momencie 
rozliczenia z okresu najmu.  
 


