
Wrocław, 21-02-2019

WYNAJMUJĄCY:

Dowód wydania samochodu nr Wd/273/19     (kopia/oryginał)

NAJEMCA:

"GK SERVICE" Sp. z o.o.

ul. Kotlarska 11/5    50-150 WROCŁAW

8942921141

tel

NIP:

Stawka
bruttoNazwa towaru

Wartość
netto

Data i godzina
wyp. / zwrotu

Kod towaru
Czas

wynajmuVIN Nr rejestr.Lp jm
Wartość brutto

Licznik przed: 34560
Limit km/dzień:

DOL64695 0,00 0,001 dniDOL64695
21-02-2019 12:45

1,00
21-02-2019 2:00

0,00Volvo S80 DOL64695

Stan paliwa: null

DO ZAPŁATY: 0,00 PLN
KAUCJA: 0,00 PLN

Uwagi:

OpisNazwa
uszkodzenia

Nazwa elementuLp
Oznaczenie uszkodzeń w dniu wydania: Brak

 z 6Strona 1



1.    Czynsz dzierżawny ustala się w wyżej wyszczególnionej wysokości.

- wpłacono:

1.2. Kaucja pobrana wg pkt. 1.1. jest zabezpieczeniem na poczet ewentualnych uszkodzeń samochodu, jego wyposażenia oraz innych
roszczeń wynikających z umowy najmu i podlega zwrotowi po całkowitym rozliczeniu się z umowy i zaspokojeniu ewentualnych
roszczeń

1.1.

0,00- cennikowa należność za

0,00

"GK SERVICE" Sp. z o.o. w dniu wydania samochodu pobiera od Najemcy:

Uwagi dodatkowe:

Najemca przyjmuje pełną odpowiedzialność karną za niezgodne z przepisami używanie samochodu i zobowiązuje się zapłacić
wszelkie mandaty nałożone w czasie użytkowania samochodu.

Niezwrócenie kluczyków lub dokumentów podlega karze.

1.5.

1.3.

1.4. Najemca zobowiązuje się do wymiany żarówek, naprawy opon, uzupełniania olejów.

"GK SERVICE" Sp. z o.o. oświadcza, że samochód i jego wyposażenie są w pełnej sprawności technicznej i użytkowej prócz
następujących usterek: brak

2.

3.1.

Wraz z samochodem Najemca pobrał: dowód rejestracyjny z obowiązkowym ubezp. OC, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik i
koło zapasowe.

Najemca sprawność samochodu i wyposażenia sprawdził i potwierdził niniejszym swoim podpisem.3.2.

4. Integralną częścią umowy są „Postanowienia ogólne” oraz ,,Cennik do umowy najmu.”

Wynajmujący:

podpis wynajmujacego

"GK SERVICE" Sp. z o.o.

Najemca:

podpis najemcy
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1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy samochód opisany w
części graficznej niniejszej Umowy (str. 1 Umowy), wraz z
wyposażeniem określonym tam określonym, na ustalony okres.
2. Ilekroć w Umowie jest mowa o:
     a) Wynajmującym – oznacza to spółkę: „GK Service” sp. o z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kotlarska 11/5, 50-150 Wrocław, KRS:
0000289810, NIP: 894-292-11-41, REGON: 020613980, kapitał
zakładowy: 50.000 zł
     b) Najemcy – oznacza to drugą stronę Umowy Najmu zawartej z
Wynajmującym;
     c) Umowie Najmu – oznacza to umowę, którą zawiera
Wynajmujący z Najemcą i której przedmiotem jest najem pojazdu
samochodowego; Umowa niniejsza składa się części graficznej (str.
1), części tekstowej (str. 2) oraz z Cennika (str. 3).
     d) Samochodzie lub Pojeździe – oznacza to przedmiot umowy
najmu zawieranej przez Wynajmującego z Najemcą;
     e) Ubezpieczycielu – oznacza to podmiot zajmujący się
działalnością ubezpieczeniową.
3. Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu za każdą
rozpoczętą dobę (24 h) najmu, zgodnie z ustaloną stawką.
4. Podnajem, oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego używania
osobom trzecim oraz wszelkie zmiany i ulepszenia pojazdu bez
uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego są zabronione.
5. Wszelkie koszty eksploatacji pojazdu w okresie korzystania przez
Najemcę (paliwo, płyny, żarówki), obciążają Najemcę,
6. Wszelkie kary pieniężne i opłaty nałożone na Najemcę lub
Wynajmującego, w związku z używaniem pojazdu przez Najemcę, w
tym koszty holowania pojazdu, odbioru samochodu z parkingu
obciążają Najemcę.
7. Koszty zapytań ze strony innych podmiotów lub organów
skierowane do Wynajmującego w związku z używaniem pojazdu w
okresie od jego wydania do dnia zwrotu obciążają Najemcę.
8. Najemca zobowiązany jest:
     a) dbać o pojazd, w szczególności kontrolować poziom oleju,
płynów oraz ciśnienia w oponach;
     b) dbać o to, by pasażerowie i kierujący pojazdem nie palili w
pojeździe papierosów, cygar itp.;
     c) niezwłocznie zawiadamiać Wynajmującego o każdym
wypadku drogowym, kolizji lub innym zdarzeniu drogowym z
udziałem pojazdu , niezależnie od sprawstwa Najemcy;
     d) zwrócić Wynajmującemu pojazd w stanie niepogorszonym,
umyty, z  takim samym poziomem paliwa.

24. Najemca otrzymuje Samochód czysty, sprawny, w stanie
umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się
używać go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim
znajdował się w chwili wydania go Najemcy wraz z kluczykami,
pilotem, dokumentami oraz całym wyposażeniem Samochodu.
25. Najemca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o
wszelkich zasadach korzystania z pojazdu, w tym o sposobie
postępowania w razie wypadku, kolizji drogowej, innego zdarzenia
drogowego, awarii lub kradzieży Pojazdu.
26. Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za
przestrzeganie przez Użytkownika obowiązków wynikających z
niniejszej Umowy Najmu, oraz zobowiązuje się powiadomić
Użytkownika o tych obowiązkach, a także odpowiada za wyrządzone
przez niego szkody
27. Najemca oraz Użytkownik zobowiązani są do korzystania z
Samochodu w sposób określony w Umowie Najmu oraz
odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu Samochodu,  w tym
zobowiązują się do:
     a) zamykania Samochodu oraz zabezpieczenia poza
Samochodem dowodu rejestracyjnego i kluczyków lub pilota przy
każdorazowym wyjściu z Samochodu,
     b) wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli
Samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i
uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa odpowiedniego rodzaju
(rubryka P3 dowodu rejestracyjnego), płynu do spryskiwaczy, płynu
chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzania prawidłowego
ciśnienia w oponach i działania świateł.
28. Koszt paliwa zużytego podczas najmu, płynów eksploatacyjnych
oraz naprawy lub wymiany ogumienia uszkodzonego w trakcie
wykonania Umowy Najmu (a w wypadku braku możliwości zakupu
pojedynczej opony tego samego typu, również drugiej opony na tę
samą oś) pokrywa Najemca.
29. W czasie korzystania z samochodu Najemca lub Użytkownik
zobowiązani są do posiadania przy sobie ważnych dokumentów
wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy, dowód
rejestracyjny, polisa OC, dokument potwierdzający najem
Samochodu);.
30. Przemieszczenie Samochodu poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej jest dopuszczalne tylko za uprzednią zgodą
Wynajmującego, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. W
razie przemieszczenia Samochodu poza granice Rzeczypospolitej
Polski, bez zgody Wynajmującego, Najemca zapłaci
Wynajmującemu karę umowną zgodnie z Cennikiem. Bezwzględny
zakaz wyjazdu do następujących krajów: Rosja, Białoruś, Ukraina,
Albania, Czarnogóra, Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Węgry.
31. Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat za
parkowanie, opłat autostradowych, innych opłat za korzystanie z
infrastruktury drogowej oraz innych należności prywatnoprawnych i
publicznoprawnych wynikłych z korzystania z Samochodu podczas
trwania Umowy Najmu jest obowiązkiem Najemcy. Najemca
zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwot, które to
Wynajmujący zapłacił w związku z naruszeniem przez Najemcę
zobowiązania

40. Najemca, po zakończeniu Umowy Najmu, zobowiązany jest
zwrócić samochód w czasie ustalonym w Umowie Najmu, w
oddziale w którym nastąpiło jego wydane. W przypadku zwrotu
Samochodu poza oddziałem, w którym nastąpiło jego wydanie
Najemca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej
zgodnie z Cennikiem. Niezależnie od opłaty Wynajmujący może
domagać się od Najemcy zwrotu kosztów związanych ze zwrotem
Samochodu w innym miejscu, w tym zwrotu kosztów jego
przywiezienia do oddziału, w którym nastąpiło wydanie w
wysokości określnej Cennikiem.
41. W przypadku niezwrócenia Samochodu w terminie określonym
w Umowie Najmu Najemca jest zobowiązany do zapłaty za
bezumowne korzystanie za każdą rozpoczętą dobę bezumownego
korzystania zgodnie z Cennikiem.
42. Zwrot samochodu powinien być potwierdzony protokołem
odbioru podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego oraz
Najemcę. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze
samochodu lub podpisaniu protokołu odbioru albo jest nieobecny
w umówionym miejscu i terminie zwrotu Samochodu,
Wynajmujący może dokonać odbioru Samochodu jednostronnie,
podpisując protokół odbioru.

POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA NAJMU
17. Nawiązanie stosunku najmu następuje poprzez podpisanie przez
Najemcę lub Najemców i Wynajmującego (lub jego Przedstawiciela)
niniejszej Umowy w formie papierowej (zwykła forma pisemna), albo
w poprzez nakreślenie podpisu przez Najemcę lub Najemców i
Wynajmującego (lub jego Przedstawiciela) w wyznaczonych
miejscach na urządzeniu przenośnym, pod danymi elementami
Umowy najmu, wskazanymi w pkt. 2 lit. c), a następnie przesłanie
przez Wynajmującego (lub jego przedstawiciela) treści Umowy w
formie niezamienialnego pliku na adres mailowy wskazany przez
Najemcę (forma dokumentowa). W razie zawarcia Umowy Najmu
przez więcej niż jednego Najemcę, odpowiedzialność wszystkich
Najemców na podstawie Umowy Najmu jest solidarna.
18. Bieg terminu obowiązywania Umowy Najmu rozpoczyna się z
dniem określonym w Umowie Najmu i kończy z dniem faktycznego
zwrotu Pojazdu, z zastrzeżeniem postanowień o bezumownym
korzystaniu z Pojazdu.
19. Wydanie i zwrot Pojazdu Najemcy przez Wynajmującego
potwierdza Najemca i Wynajmujący (lub jego przedstawiciel) w
Umowie Najmu, w części dotyczącej wydania i zwrotu Pojazdu.
20. Przedłużenie okresu najmu jest możliwe tylko za uprzednią
zgodą Wynajmującego oraz pod warunkiem zgłoszenia zamiaru
przedłużenia na co najmniej 12 godzin przed zakończeniem
obowiązywania Umowy Najmu. W przypadku przedłużenia okresu
najmu, opłata za dalszy okres najmu naliczana jest według ostatniej
obowiązującej Najemcę ceny.
21. Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy najmu na
podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku - o prawach
konsumenta w związku z treścią art. 38 pkt 12 ww. ustawy.Umowy w
formie papierowej (zwykła forma pisemna), albo w poprzez
nakreślenie podpisu przez Najemcę lub Najemców i Wynajmującego
(lub jego Przedstawiciela) w wyznaczonych miejscach na urządzeniu
przenośnym, pod danymi elementami Umowy najmu, wskazanymi w
pkt. 2 lit. c), a następnie przesłanie przez Wynajmującego (lub jego
przedstawiciela) treści Umowy w formie niezamienialnego pliku na
adres mailowy wskazany przez Najemcę (forma dokumentowa). W
razie zawarcia Umowy Najmu przez więcej niż jednego Najemcę,
odpowiedzialność wszystkich Najemców na podstawie Umowy
Najmu jest solidarna.

CZYNSZ NAJMU
22. Za korzystanie z Samochodu naliczany jest czynsz najmu według
stawki określonej za dobę. Opóźnienie w zwrocie Samochodu
powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę, chyba że nie przekracza
ono jednej godziny.
23. Brak terminowej zapłaty czynszu najmu skutkuje rozwiązaniem
Umowy Najmu przez Wynajmującego w trybie natychmiastowym oraz
koniecznością zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, a także
innych opłat przewidzianych w związku z brakiem zwrotu Pojazdu w
terminie.

OBOWIĄZKI NAJEMCY

32. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów
tytoniowych, korzystania z papierosów elektronicznych,
spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz przewożenia
zwierząt.
33. Zabrania się przekraczania dopuszczalnej ładowności
Samochodu i dokonywania bez zgody Wynajmującego przeróbek i
zmian w Samochodzie.
34. W przypadku naruszenia postanowień pkt 28 i 29 Najemca
zapłaci Wynajmującemu karę umowną określoną w Cenniku.
Niezależnie od kary umownej Wynajmujący może domagać się od
Najemcy zapłaty odszkodowania z tytułu przywrócenia pojazdu do
stanu poprzedniego.
35. Wynajmujący zastrzega sobie prawo kontrolowania Najemcy w
zakresie przestrzegania zasad korzystania z Samochodu, a
Najemca zobowiązuje się udostępnić Wynajmującemu Samochód
w celu przeprowadzenia kontroli.
36. W razie awarii lub niesprawności Samochodu Najemca
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego.
Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz
holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca jest
zobowiązany do pokrycia kosztów napraw oraz holowania
dokonanych bez zgody Wynajmującego.
37. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub
uszkodzonego z winy Najemcy poza miejscem zwrotu wskazanym
w Umowie najmu Najemca ponosi koszt holowania samochodu
zgodnie z Cennikiem. Powyższe nie wyłącza możliwości
dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach
ogólnych.
38.W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku
obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne powiadomienie o
zaistniałym zdarzeniu  Wynajmującego, a jeśli tak zdecyduje
Wynajmujący – także Policji. Dodatkowo Najemca zobowiązany
jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń i Wynajmującym w
zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności
niezwłocznie dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu
uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu
tożsamości oraz oświadczenie o trzeźwości w chwili zdarzenia. W
przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest
również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty od samochodu
Wynajmującemu. Najemca odpowiada za szkodę powstałą
wskutek braku wykonania obowiązków wynikających z niniejszego
punktu.
39.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody
poniesione przez Najemcę na skutek awarii, uszkodzenia
Samochodu, czy wypadku, chyba, że szkoda powstała w związku z
nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego
obowiązków.

ZASADY KORZYSTANIA Z SAMOCHODU

ZWROT SAMOCHODU

15. Najemcą i Użytkownikiem Samochodu może zostać osoba,
która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty (w
przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz od co najmniej
roku posiada ważne i honorowane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie
obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie
stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub Użytkownika
warunków określonych niniejszym punktem Wynajmujący
uprawniony jest do rozwiązania Umowy Najmu w trybie
natychmiastowym. W przypadku rozwiązania Umowy Najemca
obowiązany jest zwrócić pojazd Wynajmującemu w dacie
rozwiązania Umowy.
16. Użytkownikiem Samochodu może być tylko Najemca lub osoba
upoważniona pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia
Samochodu.

NAJEMCA

9. Najemca oświadcza, iż nie będzie wykorzystywał pojazdu w
wyścigach sportowych, rajdach, w celu holowania innych pojazdów,
ciągnięcia przyczep oraz nie będzie przewoził w pojeździe
przedmiotów, które mogłyby zniszczyć lub zabrudzić jego wnętrze.
10. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej
Umowy Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia od Najemcy
odszkodowania na zasadach ogólnych. Jednak niezależnie od
wysokości szkody poniesionej przez Wynajmującego, Najemca jest
zobowiązany – w razie zdarzenia powodującego szkodę w pojeździe
– zapłacić Wynajmującemu - „opłatę w związku ze zdarzeniem”
według stawki określonej w Cenniku, chyba że ustalono sprawcę
szkody, którym jest osoba kierująca innym pojazdem, objętym polisą
ubezpieczeniową OC, nie kwestionująca swojego sprawstwa i
towarzystwo ubezpieczeniowe nie odmówiło wypłaty Wynajmującym
odszkodowania na podstawie ww. polisy OC.
11. Najemca odpowiada  w pełnej wysokości za wszelkie szkody w
Pojeździe powstałe w czasie korzystania z niego, chyba że ustalono
sprawcę szkody, którym jest osoba kierująca innym pojazdem,
objętym polisą ubezpieczeniową OC, nie kwestionująca swojego
sprawstwa i towarzystwo ubezpieczeniowe nie odmówiło wypłaty
Wynajmującym odszkodowania na podstawie ww. polisy OC.
12. Najemca odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w
wyniku kradzieży Samochodu w sytuacji, gdy nie jest w stanie
dostarczyć kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego
Samochodu oraz w przypadku gdy w Samochodzie nie zostały
uruchomione wszystkie zamontowane urządzenia antykradzieżowe.
Najemca odpowiada w pełnej wysokości i w każdym przypadku za
szkodę powstałą w wyniku kradzieży Samochodu lub jego
uszkodzenia jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii
Europejskiej.
13. Najemca zobowiązuje się pokryć kwotę podatku VAT wynikającą
z faktury wystawionej z tytułu najmu na kwotę netto zleconego przez
Ubezpieczyciela, na podstawie usługi „assistance”. W sytuacji gdy
Ubezpieczyciel nie uzna swojej odpowiedzialności i odmówi zapłaty,
koszty najmu w pełnym zakresie obciążać będą Najemcę.
14. Kaucja pobrana przez Wynajmującego przy zawarciu umowy
zabezpiecza ewentualne roszczenia Wynajmującego z niniejszej
Umowy w tym z tytułu naprawienia szkody oraz kosztów
wynikających z Cennika.
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43. Niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości
szkody poniesionej przez Wynajmującego i wysokości otrzymanego
odszkodowania Najemca jest zobowiązany – w razie zdarzenia
powodującego szkodę w pojeździe – zapłacić Wynajmującemu
„opłatę w związku ze zdarzeniem” wg stawki określonej w Cenniku.
Niezależnie od tej opłaty Wynajmujący jest uprawniony do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
44. Wynajmujący w szczególności zastrzega sobie prawo do
obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
     a) braków w wyposażeniu Samochodu lub jego części opisanych
w protokole przekazania Samochodu oraz odszkodowaniem za
ponadnormatywne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz;
     b)szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją Samochodu
lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych
polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane
reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii);
     c) szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia;
     d) likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia Pojazdu do
stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu;
     e)odszkodowania za utratę wartości Pojazdu na skutek wypadku w
razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo
zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem, czy pasażera
Pojazdu.
45. W przypadku zagubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego,
tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów
wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami
przewidzianymi w Cenniku.
46. Najemca odpowiada za wszelkie szkody w Pojeździe powstałe w
czasie korzystania z niego, co nie wyłącza innych roszczeń
Wynajmującego przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy
Najmu. Najemca odpowiada w pełnej wysokości za wszelkie szkody
w Pojeździe między innymi w przypadku:
     a) gdy osobą kierującą Pojazdem jest osoba nieupoważniona
przez Wynajmującego;
     b) w przypadku niewskazania przez Użytkownika sprawcy szkody;
     c) w przypadku gdy niemożliwe jest zaspokojenie roszczeń
Wynajmującego z polisy OC sprawcy.

47. Wszelkie reklamacje Najemca może składać poprzez wysłanie
wiadomości elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego:
biuro.gkservice@gmail.com Wynajmujący rozpoznaje reklamacje z
uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93), w szczególności art. 659
i n. oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (tj. z dn. 09.03.2017, Dz.U. z 2017 r., poz. 68).
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich złożenia, a w
przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania
dodatkowych informacji od Najemcy – w terminie 14 dni od
przekazania wnioskowanych informacji przez Najemcę.
48. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
49. Integralną częścią Umowy jest Cennik.
50. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy
w jakiej została zawarta, zawsze jednak wystarczającą formą zmiany
Umowy jest forma pisemna .
51. Najemca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy,
Wynajmujący doręczył mu treść wszystkich jej elementów. Najemca
zapoznał się z ich treścią i w pełni je tę akceptuje.
52. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miał
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
54. Wszelkie spory powstałe  w związku z obowiązywaniem niniejszej
Umowy  rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Wynajmującego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWEODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

Wynajmujący:

podpis wynajmujacego

"GK SERVICE" Sp. z o.o.

Najemca:

podpis najemcy
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CENNIK DO UMOWY NAJMU
Wypożyczalnia czynna pon – piąt: 8-18, sob: 8-14.
Obsługa poza godzinami pracy wypożyczalni

1.
50 zł

2.

Zwrot samochodu nieumutego i nieposprzątaego
Samochód osobowy - 100 zł

Bus- 150 zł

3. Wyjazd Wynajmującego za granicę w związku z najmem. 250 zł

4. Brak lub zniszczenie kluczyka bez pilota centralnego zamka 500 zł

5. Brak lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy
rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie

1000 zł

Brak lub zniszczenie kluczyka z pilotem centralnego zamka6.

Palenie tytoniu w samochodzie7.

Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu8.

Przewożenie ładunku o masie przekraczającej ładowność pojazd,
holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem

9.

Udostępnienie samochodu osobie trzeciej niezgodnie z postanowieniami Umowy
najmu

10.

Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP11.

Opłata administracyjna za niezwłoczne (nie później niż 12h od wystąpienia) nie
poinformowanie GK Service Sp. z o.o. o zaistnieniu Szkody na pojeździe lub
spowodowanie Szkody

12.

Brak kołpaka oryginalnego13. 120 zł/szt.

Brak dokumentów technicznych (Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi) 500 zł14.

Uzupełnienie brakującego paliwa koszt zakupu paliwa + 35%15.

Demontaż lub brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w
innych miejscach Cennika opłata w/g cennika producenta + 35%16.

Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) 3000 zł17.

Zwłoka w zwrocie samochodu trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę
zwłoki

18.

Opłata administracyjna za każdorazową odpowiedź na Wezwanie Organów
Ścigania o wskazanie Użytkownika pojazdu 100 zł19.

Zryczałtowany koszt każdorazowego wystosowania do Najemcy
przesądowego wezwania do dobrowolnej zapłaty należności z umowy
najmu/noty obciążeniowej

100 zł
20.

Koszt naprawy blach.-lak, mechanicznych (w tym koszty prania tapicerki)
oraz części zamiennych wyposażenia. Koszt usługi lub części + 35%21.

Opłata administracyjne za
każdą szkodę na pojeździe
GK Service Sp. z o.o.
powstałą w trakcie najmu
zależna jest od kategorii
pojazdu:

15000 zł22. w klasie A i B

2000 złw klasie  - C, C+ (kombi, automat,
diesel)

w klasie  - D, D+ (kombi, automat,
diesel)

2500 zł

3500 złw klasie SUV

4000 złw klasie  - E

3500 złw klasie  - TD, TD+

3500 złw innej klasie niż wymienionej

23. Opłata administracyjne za każdą szkodę zgłoszoną z polisy OC pojazdu GK
Service Sp. z o.o. powstałą w trakcie najmu z winy użytkownika 2000 zł

zgodnie z cennikiem wynajmu dla danej kategorii dostępnym
na stronie kolorauto.pl

Opłata administracyjna za wyłączenie pojazdu z eksploatacji na czas jego
naprawy

24.

2zl/km licząc w obie strony
Odbiór pojazdu z miejsca innego niż siedziba GK Service Sp. z o.o. lub jej
oddziału

25.

Wynajmujący:

podpis wynajmujacego

"GK SERVICE" Sp. z o.o.

Najemca:

podpis najemcy
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INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Kto będzie administratorem Państwa danych?

2. Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych ?

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

4. Cel przetwarzania danych osobowych.

5. O jakich danych mówimy?

6. Komu możemy przekazać dane (kategorie odbiorców) ?

7. Okres przechowywania danych osobowych.

8. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Twoich danych?

9. Informacje dodatkowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych, w celach określonych w
pkt. 4 niniejszego dokumentu. Miejscowość : Wrocław, data: 21-02-2019

podpis …………………………………….

Potwierdzenie otrzymania Informacji.

Niniejszą „INFORMACJĘ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”
otrzymałem:Miejscowość : Wrocław, data: 21-02-2019

podpis …………………………………….

Administratorem Państwa danych będziemy my: „GK Service” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kotlarska 11 lok. 5, 50-150 Wrocław , nr KRS
0000289810, NIP: 894-29-21-141, REGON: 020613980, tel. 536 393 292, 536 393 293, mail:
kolorauto@gmail.com (dalej będziemy używać skrótu „Spółka” lub "GK Service").

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor
Danych Osobowych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie
przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Ogólny
Rozporządzeniu o Ochronie Danych, w szczególności zgodnie z zasadami określonymi w
art. 5 i 6 tego Rozporządzenia.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

a) na podstawie udzielonej przez Państwa zgody,
b) w celu niezbędnym do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem
umowy (np. udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania, pisma lub wnioski),
c) w celu niezbędnym do wykonania umowy, której Państwo są stroną (np.
udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma lub wnioski), w tym w celu ochrony przed
roszczeniami lub ich dochodzenie na drodze sądowej lub pozasądowo,
d) gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
naszej Spółce,
e) gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione do ochrony
żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
f) gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zdania
realizowanego w interesie publicznym

przy czym podstawa przetwarzania, wskazana w pkt. d) i f) musi być określona w prawie
Unii lub w prawie polskim.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) prezentowania oferty produktowej naszej spółki,
b) czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązywaniem
umowy, dotyczącej usług i towarów oferowanych przez naszą spółkę,
c) obsługi posprzedażowej,
d) udzielania odpowiedzi na Państwa pisma, zapytania, wnioski,
e) podejmowanie działań marketingowych podejmowanych przez Spółkę
samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
f) archiwizacja danych klientów i kontrahentów naszej Spółki,
g) prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej przez Spółkę
działalności gospodarczej,
h) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów naszej Spółki, które zostały
wskazane powyżej, a także takich interesów jak dochodzenie lub obrona w sprawie
roszczeń lub praw Spółki lub podmiotu, który Spółkę reprezentuje,
i) wykonywania obowiązku prawnego. Obowiązki taki wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii
europejskiej) lub prawa polskiego, w szczególności obowiązków wynikających z kodeksu
spółek handlowych, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji lub
przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub
nakładających obowiązki w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji,
j) wykonywania zaleceń lub rekomendacji wydawanych przez uprawnione
organy lub instytucje,
k) utrzymywania, wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się
przez te strony. Wykorzystywane są do tego dane identyfikujące takie jak numer IP,
numery urządzenia oraz inne dane np. imię i nazwisko, mail, jeżeli zostaną przez Państwa
podane w formularzu kontaktowym. Dane te wykorzystywane są w zakresie i na podstawie
zgody lub na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego
lub prawa wspólnotowego. Te przepisy określają, kiedy przetwarzanie danych wymaga
zgody. Opisują również sposób udzielania zgody lub jej odwołania.

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z usług
naszej Spółki, w tym ze strony internetowej. Są to między innymi:

a) imiona, nazwisko,
b) miejsce i data urodzenia,
c) adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
d) numer kontaktowy oraz adres e-mail,
e) numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczpospolitej Polskiej,
f) numer prawa jazdy,
g) nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w
przypadku cudzoziemca – numer paszportu lub karty pobytu,
h) inne Państwa dane osobowe, z zachowaniem warunków wskazanych w pkt. 3
i 4 powyżej.

Państwa dane będą przekazywane w niezbędnym zakresie, następującym podmiotom:

a) osobom lub podmiotom w związku ze zleconym przez Spółkę działaniami
realizowanymi w jej imieniu i dla jej celów (np. kancelarie podatkowe, kancelarie
notarialne, kancelarie prawne),
b) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki,
c) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki,
d) którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej
czynności, w ramach usług świadczonych przez Spółkę np. złożenie wniosku do
właściwego urzędu lub organu, skontaktowanie Państwa z podwykonawcami naszych
usług, rozliczenie kosztów usługi najmu      z firmą ubezpieczeniową, w celu wykonania
przelewu, polecenia lub identyfikacji wpłaty itp.,
e) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązującego prawa np. sądom, urzędom lub organom ścigania.

Państwa dane mogą będą przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z
działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem
wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter,
Google+), wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu
śledzeniu zachowań użytkowników na stronie internetowej spółki, w szczególności takich
jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz
zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdują się
podstawowe i zarazem niezbędne informacje na ten temat.

Okres przetwarzania Państwa danych, zależy od: celu, w jakim zostały zebrane i są
przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę zgodnie z tymi przepisami
metod lub modeli, a także zgód i innych Państwa oświadczeń.

Przetwarzamy dane związane z:
a) umową lub inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia
wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do
skutku - przez czas niezbędny do jej wykonania oraz realizacji praw z tej umowy, np. z
tytułu rękojmi, czy gwarancji. Jeśli czynność nie doszła do skutku, przetwarzamy dane
przez 3 lata od dnia zebrania danych;
b) na potrzeby prawa podatkowego, innych należności publicznoprawnych,
ustawy o rachunkowości – przez czas niezbędny do wykonywania obowiązków
wynikających z tych regulacji,
c) danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np.
umowy) dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że
przepisy prawa przewidują krótszy okres lub dłuższy okres realizacji prawa. Jeśli toczy się
spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny
będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu
postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego
zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych
lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
d) orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie, chyba że zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, nastąpi przerwanie biegu przedawnienia i liczenia
biegu przedawnienia na nowo.
e) zgodą Klienta - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym
przypadku do czasu odwołania zgody, z zastrzeżeniem jednak sytuacji, że Spółka ma
prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Ogólny
Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dalej przetwarzać dane, mimo odwołania
powyższej zgody.

Mają Państwo prawo do:
a) żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, oraz prawo
do przeniesienia danych,
c) jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa
zgody – mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

Informujmy, że w przypadku umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia.
Przepisy prawa mogą wprowadzić wymóg podawania danych w celu w nim opisanym (np. identyfikacji
lub weryfikacji). Nadto podanie określonych danych może być niezbędne do wykonania określonej
transakcji lub czynności. Jeżeli dane osobowe wymagane umową lub innymi dokumentami
stosowanymi przez Spółkę zgodnie z jej procedurami, albo wymagane prawem - nie zostaną podane –
Spółka nie zawrze umowy lub nie wykona innej czynności lub transakcji.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
prosimy kierować na adres e-mail lub adres Korespondencyjny Spółki z dopiskiem „Dane osobowe”.
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