
REGULAMIN 

Regulamin określa zasady korzystania przez Najemcę z usługi najmu pojazdu krótko i długoterminowego. 

Dokonując rezerwacji, jak i podpisując umowę najmu Najemca potwierdza, że zapoznał się i akceptuje 

postanowienia niniejszego regulaminu. Regulamin do umowy najmu obowiązuje od dnia 10.10.2018 r.. 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin został przygotowany przez CLS T&R Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy  

ul. Szybowcowej 31 lok. 203. 

2. Warunki najmu pojazdu określone są w odrębnej umowie, zawieranej pomiędzy Wynajmującym,  

a Klientem. 

3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu pojazdu. 

4. Strony ustalają, że pojazd jest oddany do wyłącznego użytku Najemcy, także w ramach prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej. Najemcy nie wolno oddawać pojazdu do bezpłatnego używania 

bez zgody wynajmującego albo w podnajem osobie trzeciej. 

 

§2 Definicje 

1. Najemca – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usługi najmu pojazdu długo lub 

krótkoterminowego. 

2. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna wskazana przez Najemcę jako upoważniona do korzystania z 

najmowanego pojazdu. 

3. Wynajmujący – osoba prawna, tj. spółka CLS T&R Sp. z o.o. zawierająca umowy najmu z Najemcą. 

 

§3 Obowiązki Najemcy 

1. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód, w tym za działania  

i zaniechania Użytkownika, do czasu odebrania samochodu przez Wynajmującego, na podstawie 

protokołu zdawczoodbiorczego podpisanego przez Strony. 

2. Najemca oświadcza, że będzie korzystał z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób 

zapewniający jego prawidłową eksploatację, wyłącznie w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Użytkowanie pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 

uprzedniej zgody Wynajmującego. W przypadku uszkodzenia pojazdu poza granicami kraju, Najemca 

ponosi koszty holowania auta do granicy Polski, niezależnie do innych roszczeń Wynajmującego o ile nie 

zostaną one pokryte z ubezpieczenia wynajętego pojazdu. 

3. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad użytkowania pojazdu zastępczego: 

1) nie holować innych pojazdów lub przyczep, 

2) nie brać udziałów w rajdach samochodowych, 

3) nie prowadzić samochodu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

4) nie palić tytoniu w pojeździe i nie godzić się na palenie przez osoby trzecie, 

5) nie przewozić ładunków towarowych. 

4. Najemca pokrywa w całości koszty związane z eksploatacją pojazdu m.in.: właściwych poziomów płynów 

eksploatacyjnych, w tym płynu do spryskiwaczy oraz paliwa. Najemca zwróci pojazd  

w umówionym terminie, czysty w stanie jak z chwili jego wydania, zatankowany do pełna.  

W przypadku stwierdzenia zwrotu pojazdu w stanie pogorszonym, bez pełnego wyposażenia 

dodatkowego, albo bez właściwych poziomów płynów eksploatacyjnych, Najemca pokrywa wynikłe z 

tego tytułu koszty. 

5. W przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego, kolizji, wypadku lub awarii Najemca jest zobowiązany do 

niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o zaistniałej sytuacji. Najemca nie jest upoważniony do 

zgłaszania szkód na wynajmowanym pojeździe do Towarzystw Ubezpieczeniowych. Jeżeli w wyniku 

zdarzenia niezawinionego przez Najemcę, wynajęty pojazd nie będzie nadawał się do dalszego użytku, 



Najemcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Wynajmującego, z wyjątkiem otrzymania 

innego pojazdu.  

 

§4 Obowiązki Wynajmującego 

1. Pojazd wydawany Najemcy jest w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń, a wszelkie uwagi 

odnośnie stanu auta zostaną odnotowane w protokole przekazania pojazdu. 

2. Pojazdy wydawane przez Wynajmującego posiadają ubezpieczenia OC, AC, Assistance, NNW. 

 

§5 Rezerwacja i zawarcie umowy najmu 

1. Najemca może dokonać rezerwacji samochodu poprzez : 

a) wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: http://www.rentcls.pl/  

b) telefoniczną rezerwację pod numerem 665 800 832 

c) osobiście w oddziale firmy CLS T&R przy ul. Szybowcowej 31 lok. 203 we Wrocławiu 

2. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Najemcę lub Najemców i przedstawiciela 

Wynajmującego umowy najmu na warunkach określonych w umowie oraz regulaminie.  

3. Najemca przed zawarciem umowy najmu zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów : 

a) dokument potwierdzający tożsamość Najemcy, 

b) prawo jazdy Najemcy i/lub Użytkownika, 

c) odpis KRS/wydruk z CEIDG w przypadku gdy Najemcą jest przedsiębiorcą. 

 

§6 Zwrot pojazdu 

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

w umowie najmu w siedzibie Wynajmującego, chyba że strony ustaliły inaczej. 

2. Najemca może przedłużyć okres najmu tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego informując  

o takiej okoliczności nie później niż 48 h przed zakończeniem najmu. 

3. Zwrot pojazdu następuje na podstawie protokołu zwrotu pojazdu.  

§7 Koszty dodatkowe 

Najemca zostanie obciążony kosztami dodatkowymi w przypadku : 

 Cena netto 

Zwrot brudnego pojazdu (z zewnątrz) 25,00  zł 

Zwrot brudnego pojazdu (w wewnątrz) 40,00  zł 

Zabrudzenie tapicerki 162,60  zł 

Palenie tytoniu w pojeździe 162,60  zł 

Przewożenie zwierząt 243,90  zł 

Przekroczenie limitu km 0,30 zł / 1 km 

Brakujące paliwo – cena spodziewanej ilości brakującego paliwa + opłata  serwisowa 40 zł 6 zł / litr + 40 zł 

Opłata dodatkowa za udostępnienie danych organom ścigania w związku z mandatami 
otrzymanymi przez Najemcę 

81,30  zł 

Zgubienie kluczyków  1 219,51  zł 

Zgubienie Dowodu  Rejestracyjnego  813,00  zł 

Zgubienie jednej lub dwóch tablic rejestracyjnych  813,00  zł 

Wyjazd zagraniczny (koszt jednorazowy) 81,30  zł 

Zniesienie udziału własnego w szkodzie 16,26 zł 

Odbiór/zwrot poza godzinami pracy biura (czynne od pon do pt 8:30 do 17:00) 40,65 zł 

Odbiór/zwrot w dzień wolny od pracy i dni Świąteczne 40,65 zł 

Wynajem pojazdu poza biurem (podstawienie pojazdu) 40,65 zł 

Wynajem boxu dachowego (cena za cały okres) 121,95 zł 

Szkoda powstała w trakcie najmu i nierozliczana w ciężar polisy OC sprawcy do wartości szkody 

Zwłoka w zwrocie pojazdu bez uprzedniego poinformowania oraz zgody wynajmującego 
(liczone od umówionej godziny zwrotu) 

70,00 zł/ 1 h 



§9 Cennik najmu pojazdu długoterminowego i krótkoterminowego 

W poniższych tabelach znajdują się ceny najmu pojazdu długoterminowego i krótkoterminowego. Ceny podane 

są w kwocie brutto (uwzględniono podatek VAT w wysokości 23 %). 

1. Najem krótkoterminowy – ceny podano za dobę 

Ilość dób 1-2 dni 3-7 dni 8-15 dni 16-30 dni 

Limit km  
(na dobę) 

500 km 500 km 500 km 140 km Kaucja 

FORD KA 80 zł 75 zł 70 zł 50 zł 300,00 zł 

FORD FOCUS 130 zł 120 zł 110 zł 80 zł 500,00 zł 

FORD CUSTOM 250 zł 240 zł 220 zł 2100 zł 1 000,00 zł 

 

 

 

2. Najem długoterminowy – ceny podano za miesiąc użytkowania 

Limit km 3 000 km na miesiąc  
 

kaucja Ilość 
miesięcy 

od 1 do 5 od 6 do 11 12 

FORD KA 1 700,00  zł 1 600,00  zł 1 300,00  zł 1 000 zł 

FORD FOCUS 2 000,00  zł 1 900,00  zł 1 500,00  zł 1 500 zł 

FORD 
CUSTOM 

4 000,00  zł 3 800,00  zł 3 100,00  zł 2 000 zł 

 

 

§10 Postanowienia końcowe 

1. Zmiana umowy najmu wymaga formy pisemnej lub dokumentowej. 

2. CLS T&R Sp. z o.o. oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami określonymi  

w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i wydanymi na jej podstawie 

przepisami wykonawczymi. 

3. Niniejszy Regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe  

w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Wynajmującego, z wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 221 k.c., które 

rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej. 

 


