Regulamin najmu motocykla w ramach projektu Moto del Sol

I. Definicje
Wynajmujący/Organizator – Fit Cake spółka z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000736019,
REGON 380665297, NIP 7272831954; adres korespondencyjny: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5
lok. 7, budynek 14, poczta elektroniczna: kontakt@motodelsol.eu
Najemca/Kierowca – osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca uprawnienia do kierowania
motocyklem, wynajmująca motocykl od Wynajmującego.
Pojazd – motocykl będący przedmiotem zawartej pomiędzy Fit Cake sp. z o.o. a klientem
umowy najmu, o numerze rejestracyjnym wskazanym w Umowie.
Strony – Wynajmujący i Najemca.
II. Zasady najmu i użytkowania pojazdu.
1. Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność za Pojazd oraz jego używanie
2. Na zasadach określonych w przepisie art. 668 § 1 k.c. Strony Umowy mogą dochodzić
odpowiedzialności Kierowcy za szkodę w Pojeździe.
3. Po zawarciu Umowy Wynajmujący zobowiązuje się przekazać Najemcy do używania
Pojazd na czas określony w Umowie najmu.
4. Najemca zobowiązany jest zapoznać się ze stanem technicznym Pojazdu podczas jego
oględzin przed wynajmem.
5. W momencie wydawania Pojazdu Najemcy, Strony sporządzają protokół zdawczy
określający stan Pojazdu w chwili jego wydania.
6. Odmowa podpisania protokołu jest równoznaczna z odmową zawarcia umowy najmu.
7. Najemca porusza się Pojazdem na własną odpowiedzialność. Najemca zobowiązany
jest korzystać z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z jego instrukcją
obsługi, przepisami prawa, przy zachowaniem należytej staranności.
14. Najemca tankuje Pojazd na własny koszt,
15. Wynajmujący nie wyraża zgody nad podnajem, użyczenie, oddanie w posiadanie lub
dzierżenie osobom trzecim.
16. Wynajmujący oświadcza, iż zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek napraw czy
przeróbek Pojazdu, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
17. Wynajmujący nie wyraża zgody na uczestnictwo Pojazdu w zawodach i wyścigach
sportowych, rajdach.
18. W przypadku awarii Pojazdu Najemca niezwłocznie informuje o tym Wynajmującego,
który udziela Najemcy wskazówek co do dalszego postępowania z Pojazdem.
19. Zabronione jest korzystanie z Pojazdu, jeżeli jego awaria ma wpływ na bezpieczeństwo
lub może spowodować uszkodzenie Pojazdu.
20. Wynajmujący odda Najemcy do używania Pojazd zastępczy jedynie w sytuacji, gdy
uszkodzenie Pojazdu nie wynika z nieprawidłowej, niezgodnej z prawem, zasadami
bezpieczeństwa czy postanowieniami niniejszego Regulaminu

21. Najemca ponosi odpowiedzialność za wykroczenia drogowe powstałe w okresie
objętym Umową.
22. Wynajmujący bądź wskazane przez niego osoby zastrzegają sobie prawo do kontroli
stanu technicznego Pojazdu oraz sposobu korzystania z Pojazdu w czasie trwania
Umowy.
23. Najemca wyraża zgodę do udostępnienie jego danych osobowych takim organom, jak
Policja, Straż Miejska czy innym organom bezpieczeństwa, uprawnionym do
legitymowania Najemcy czy kontroli Pojazdu (np. na wypadek przekroczenia
dozwolonej prędkości).
24. W przypadku, gdy Wynajmujący otrzyma zawiadomienie o popełnieniu przez Najemcę
wykroczenia w czasie używania przez niego pojazdu, Wynajmujący zastrzega sobie
prawo obciążenia Najemcy wszelkimi kosztami związanymi z przesłaniem zapłaty
organowi kary (w tym kosztami opłat za korespondencję, opłaty prowizyjne przy
dokonywaniu przelewów walutowych, ustalenie kierowcy itp.).
25. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wywołane awarią
Pojazdu, wskutek niewłaściwej obsługi Pojazdu, w tym niezachowania zasad
określonych niniejszym Regulaminem, a także nieprawidłowej eksploatacji Pojazdu w
sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, niewłaściwą techniką jazdy czy brakiem
zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
III. Zwrot Pojazdu.
1.Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu w miejscu oraz w terminie wskazanym w
Umowie.
2. Najemca zobowiązuje się do zwrotu Pojazdu w stanie technicznym, w jakim znajdował
się Pojazd w momencie wydania Najemcy, zatankowany do pełna,
3. W przypadku przedłużenia przez Najemcę najmu Pojazdu powyżej 3 godzin,
Wynajmujący wskazuje, iż naliczy Najemcy opłatę jak za kolejną dobę najmu, zgodnie z
cennikiem Wynajmującego.
4. W przypadku, gdy Najemca nie dokona zwrotu Pojazdu do 6 godzin po terminie
określonym w Umowie, a także nie skontaktuje się w ww. zakresie z Wynajmującym,
Wynajmujący uprawniony jest poinformować organy ścigania o dokonaniu kradzieży
Pojazdu. Ponadto Wynajmujący zastrzega sobie prawo naliczenia 5-krotnej dobowej stawki
za każdy dzień zwłoki.
5. W przypadku oddania przez Najemcę Pojazdu przed terminem określonym w Umowie,
Najemcy nie przysługuje zwrot pieniędzy w związku z niewykorzystanym czasem najmu
Pojazdu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt. IV Regulaminu, Najemcy nie przysługuje
zwrot kosztów paliwa, gdy stan paliwa jest większy niż wskazane w protokole zdawczym.
7. W momencie dokonywania zwrotu Pojazdu, Strony sporządzają protokół odbiorczy
Pojazdu. W protokole wskazane zostają wszelkie szkody oraz usterki, które wyrządził
Najemca.
8. W przypadku braku możliwości sporządzenia protokołu odbiorczego w dacie zwrotu
Pojazdu, w szczególności gdy Pojazd oddawany jest w nieoświetlonym lub źle oświetlonym
miejscu bądź Pojazd jest brudny, Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do

samodzielnego sporządzenie protokołu odbiorczego niezwłocznie po usunięciu przyczyn,
dla których uprzednie sporządzenie protokołu odbiorczego nie było możliwe.

9. W przypadku sporządzenia protokołu odbiorczego przez Wynajmującego w sposób

wskazany w ust. 8 pkt. III Regulaminu, uznaje się, iż stan Pojazdu jest zgodny z opisem
sporządzonym przez Wynajmującego.

IV. Uszkodzenia oraz utrata Pojazdu.
2. Pojazd posiada ubezpieczenie AC/OC/NNW. Najemca odpowiada do 100% wartości za
szkody powstałe podczas:
a. jazdy przy przekroczeniu dopuszczalnej prędkości,
b. naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz postanowień OWU OC i AC,
c. kierowania Pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
d. zawinionej lub wynikającej z rażącego niedbalstwa utraty dokumentów Pojazdu czy
kluczyków do Pojazdu.
3. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną uszkodzenia obicia Pojazdu, zarysowań
czy wgniecenia elementów Pojazdu, uszkodzenia opon, szyby i felg, według cen napraw w
autoryzowanych serwisach.
4. Najemca ponosi odpowiedzialność jeżeli Pojazd zostanie zwrócony przez Najemcę z
uszkodzeniami, które powstały w okresie objętym Umową.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. IV Regulaminu, Wynajmujący uprawniony
jest obciążyć Najemcę kosztami przestoju Pojazdu (według stawki dobowej pomnożonej
przez ilość dni koniecznych do naprawy Pojazdu). /lub wartością wyrównania strat osób
trzecich w zakresie zawartych umów imprez turystycznych
6. Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego o każdym
wypadku lub kolizji drogowej, wezwać Policję na miejsce zdarzenia, zabezpieczyć pojazd i
miejsce zdarzenia, zdobyć dane osobowe sprawcy zdarzenia oraz jego polisę OC.
Zwolnienie Najemcy z odpowiedzialności za zdarzenie możliwe jest dopiero po stwierdzeniu
przez Policję winy sprawcy zdarzenia.
8. W przypadku, gdy Najemca nie poinformuje Wynajmującego o wypadku lub kolizji
drogowej oraz uszkodzeniu Pojazdu w wyniku zdarzenia, w ciągu 3 godzin od chwili
zdarzenia, Najemca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty, straty oraz odszkodowania
dla osób trzecich, które wynikną z braku przekazania ww. informacji.
9. W przypadku, gdy dojdzie do kradzieży Pojazdu, Najemca zobowiązany jest w ciągu 1
godziny od spostrzeżenia owego zdarzenia, poinformować o tym Wynajmującego.
10. W przypadku zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 9 Regulaminu, Najemca
zobowiązuje się oddać niezwłocznie Wynajmującemu dokumenty od Pojazdu, a także
kluczyki do Pojazdu.
11. Niewykonanie przez Najemcę czynności, o których mowa w ust. 9 i 10 pkt. V
Regulaminu, równoznaczne jest z obciążeniem Najemcy koniecznością zapłaty kwoty
odpowiadającej wartości rynkowej Pojazdu.
12. W przypadku, gdy wskutek zawinionego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa
zachowania Najemcy dojdzie do kradzieży lub utraty Pojazdu, Najemca obciążony zostanie
koniecznością zapłaty kwoty odpowiadającej wartości rynkowej Pojazdu.

13. Wynajmujący wskazuje, iż koszty najmu Pojazdu oraz koszty dodatkowe określone są
w cenniku Wynajmującego na stronie www.motodelsol.eu
V. Kaucja i opłata za najem Pojazdu.

1. Z tytułu najmu Pojazdu, Najemca zobowiązuje się dokonać płatności z góry w formie
gotówkowej bądź przelewu bankowego, na nr rachunku bankowego Wynajmującego

2. Przy zawieraniu Umowy, Najemca zobowiązuje się do wpłaty kaucji w wysokości 500
euro opisanej w Regulaminie projektu Moto del Sol .

3. Wynajmujący wskazuje, iż jeżeli nie będzie podstaw do zatrzymania kaucji w całości

bądź w części, Wynajmujący zwróci Najemcy kaucję w terminie 7 dni od daty zwrotu
Pojazdu, na rachunek bankowy, z którego Najemca dokonał jej wpłaty.

4. Wynajmujący wskazuje, iż jeżeli będzie podstawa do zatrzymania kaucji w całości bądź
w części, kaucja zostanie rozliczona w terminie 30 dni od daty zwrotu Pojazdu.

VI. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.10. 2018 roku.

