Załącznik nr 3 do Umowy wynajmu samochodu

Opłaty w związku ze zdarzeniem, kary umowne
1. Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka

300.00 PLN

2. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka

600.00 PLN - 1800.00 PLN

Brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie,
3. polisy ubezpieczeniowej (za każdy z wymienionych braków)

250.00 PLN

4. Brak lub zniszczenie pilota alarmu

200.00 PLN

5. Brak 1 szt. kołpaka oryginalnego

120.00 PLN

6. Brak 1 szt. kołpaka nieoryginalnego
Brak części wyposażenia samochodu, nie wymienionych w cenniku - opłata wg cennika
7. ASO
Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez
8. zgody Wynajmującego
9. Uzupełnienie brakującego paliwa - koszt paliwa
10. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem

60.00 PLN
+25%
300.00 PLN
+25%
2,500.00 PLN

11. Palenie tytoniu w samochodzie

200.00 PLN

12. Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu

250.00 PLN

13. Uczestniczenie w wyścigach i rajdach samochodowych bez zgody Wynajmującego

500.00 PLN

14. Zwrot samochodu ze zmienionym kołem zapasowym "Kapeć" na drodze
Jeżeli w takcie naprawy ogumienia okaże się, że opona nadaje się do wymiany (wymienia
się 2 opony na jedną oś), koszt nowych opon

70.00 PLN
+25%

15. Delikatne uszkodzenie felgi aluminiowej (nadającej się do naprawy)

250.00 PLN

16. Delikatne uszkodzenie felgi stalowej (nadającej się do naprawy)

100.00 PLN

17. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem

250.00 PLN

18. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem

300.00 PLN

19.

Niedozwolone przemieszczanie samochodu poza granice RP - za każdą dobę samochodu za
granicą

20. Zwłoka w zwrocie samochodu - czynsz wynajmu samochodu liczony za każdy dzień zwłoki
Koszt wszelkich napraw oraz części zamiennych i wyposażenia w tym, koszt prania
21. tapicerki - koszt usługi lub części
Opłata administracyjna za każdą szkodę powstałą w trakcie najmu i rozliczaną w ciężar
22. polisy AC

250.00 PLN
x2
+25%
500.00 PLN

23. Brak natychmiastowego powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu

3,000.00 PLN

24. Udział włąsny w szkodzie

3,000.00 PLN

25. Opłata administracyjna

100.00 PLN

26. Za każdy otrzymany mandat naliczamy opłatę administracyjną

100.00 PLN

27. W przypadku stwierdzenia mycia samochodu na myjni automatycznej

1,000.00 PLN

