Regulamin wypożyczalni samochodów MAGO RENT A CAR
/załącznik do umowy najmu/
I. Postanowienia wstępne:
Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu
samochodów zawieranych przez
F.U.H.M MAGO Małgorzata Korona w ramach
Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów
najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.
W przypadku sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.
Integralną częścią Regulaminu jest Cennik (zwany dalej Cennikiem).
Strony:
Wynajmujący:
F.U.H.M MAGO Małgorzata Korona,
ul. Boya-Żeleńskiego 16,
35-105 Rzeszów
Najemca: osoba prywatna/firma określona w umowie najmu zwana dalej klientem, który
swoim podpisem oświadcza, iż przyjmuje poniższe warunki najmu oraz osobistą
odpowiedzialność za samochód powierzony mu w użytkowanie na warunkach określonych w
umowie.
Warunki będą miały zastosowanie również w przypadku zmiany przedmiotu najmu w czasie
obowiązywania umowy. Wynajmujący może odmówić wynajmu bez podania przyczyny.
II. Wynajmujący oświadcza
1.Wynajmowany pojazd :
a) posiada wszystkie niezbędne dokumenty a także ważne badania techniczne dopuszczające
go do eksploatacji na drogach publicznych.
b) nie posiada widocznych wad i uszkodzeń zarówno zew. samochodu jak i w jego wnętrzu
(wszelkie zastrzeżenia ze strony Najemcy co do stanu technicznego pojazdu oraz jego
ewentualnych zniszczeń w dniu wynajęcia będą ujęte w protokole zdawczo-odbiorczym).
c) posiada oryginalne wyposażenie dotyczące standardów
bezpieczeństwa a także
zabezpieczeń przed kradzieżą spełniające warunki TU względem polisy AC.
2.Wszystkie elementy nadwozia, podwozia a także napędowe (silnik wraz z osprzętem,
skrzynia biegów itp.) wynajmowanych pojazdów przez MAGO RENT A CAR są
oznakowane przed ich kradzieżą bądź też ewentualną podmianą/zamianą czy też
demontażem. W przypadku kradzieży,
podmiany/zamiany, demontażu części
wynajmowanego samochodu w celu przywłaszczenia lub też ingerencji w stan licznika
Najemca zostanie obciążony wszystkimi kosztami do wysokości straty spowodowanej
szkody (cena wymienionej/podmienionej lub skradzionej części wg cennika
autoryzowanego dealera+50%) oraz utraty wpłaconej kaucji. Wynajmujący zastrzega
sobie również prawo do nałożenia na Najemcę kary umownej w kwocie 2.000 zł a także
naliczania opłaty za każdą dobę przestoju
pojazdu (stawka dobowa +50%)
spowodowanego jego unieruchomieniem na wskutek powyższych działań .
3.Samochody ,które Wynajmujący oddaje do użytku Najmującego posiadają system
monitorowania pojazdu GPS zabezpieczające go przed kradzieżą.
§1. Ogólne informacje
1. Wynajętym samochodem może kierować tylko i wyłącznie osoba, która figuruje w umowie
jako Najemca lub za dodatkową opłatą osoba upoważniona przez Najemcę zaakceptowana
przez Wynajmującego. Osoba upoważniona musi spełniać warunki określone w §2pkt.1
Adnotacji odnośnie osoby upoważnionej dokonuje Wynajmujący w umowie najmu na
podstawie dostarczenia przez Najemcę oryginałów dokumentów tej osoby (ważne :prawo
jazdy, dowód osobisty ewentualnie paszport).
W razie odwołania przez Najemcę takiego upoważnienia Najemca jest zobowiązany do
niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania
bezzwłocznego powiadomienia Najemca będzie odpowiedzialny za ewentualną szkodę, jaką
poniesie Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.
2. Najemca oświadcza, iż poinformuje osobę przez siebie upoważnioną o wszystkich
obowiązkach wynikających z niniejszego Regulaminu a także umowy najmu.
3. W przypadku nie dotrzymania któregokolwiek z postanowień zawartych w Regulaminie a
także umowie najmu przez osobę trzecią (uszkodzenia pojazdu , nie zabezpieczenia przed
kradzieżą, itp.) pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.
4. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu.
5. W przypadku jeśli Wynajmujący po podpisaniu umowy najmu poweźmie wiadomość o
możliwym przesunięciu terminu przekazania samochodu, z jakichkolwiek przyczyn,
zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania
samochodu.
6. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną Wynajmujący ma
prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez
Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.
7. Najemca jak i osoba upoważniona do prowadzenia wynajętego samochodu jest
bezwzględnie zobowiązana do przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego.
8.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione,
pozostawione w samochodzie, również nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty
(mandaty) obciążające Najemcę w związku z używaniem Samochodu w okresie najmu.
9. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia
odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę
kierującą samochodem w okresie najmu.
10. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur bez jego podpisu
11. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z umową najmu podlegają rozstrzygnięciu
przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
12. Wszelkie kwestie nie objęte w niniejszym regulaminem mogą być rozpatrywane w oparciu
o przepisy kodeksu cywilnego.

§2. Warunki wynajmu
1. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba,
która ukończyła 21 lat (możliwość wynajęcia samochodu w klasie A, B, B+ , osoba
posiadająca ukończone 25 lat bez ograniczeń) posiada ważny dowód osobisty (w przypadku
obcokrajowca- ważny paszport) oraz co najmniej od roku posiada ważne i honorowane na
terytorium RP prawo jazdy. W niektórych wypadkach od Najemcy może być wymagane
zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu. Powyższe wymogi obowiązują podczas całego
okresu najmu.
2. W przypadku gdy Najemcą jest firma wymagane są poniższe dokumenty :
a) KRS lub Wpis do ewidencji
b) NIP
c) Regon
d) ostatnie potwierdzenie opłaty ZUS lub Urząd Skarbowy.
Osoba upoważniona wynajmująca samochód w imieniu firmy musi spełniać warunki zawarte
w §2 pkt.1 niniejszego Regulaminu.
3.W czasie użytkowania Najemca lub osoba upoważniona kierująca pojazdem zobowiązani są
do:
a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu
drogowego(ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy , dowód rejestracyjny, polisa
OC, umowę najmu samochodu),
b) zabezpieczenia samochodu i jego wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie
samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie
poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, a także zdejmowanie panela z radia i nie
pozostawianie go w samochodzie). W miarę możliwości pozostawiać samochód na parkingu
strzeżonym.
c) wykonywania obsługi codziennej samochodu a w szczególności do sprawdzania i
uzupełniania na własny koszt:
- oleju silnikowego,
- płynu chłodzącego,
- płynu hamulcowego,
- płynu do spryskiwaczy
a także sprawdzania stanu ogumienia, prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł,
d) stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w
dowodzie rejestracyjnym oraz w protokole zdawczo odbiorczym. Paliwo, którym będzie
tankowany samochód musi zostać zakupione na renomowanych stacjach benzynowych.
W przypadku awarii samochodu spowodowanej złej jakości paliwem Wynajmujący ma prawo
dochodzić odszkodowania od Najemcy z tytułu poniesionych kosztów naprawy samochodu z
utratą kaucji włącznie. W przypadku udowodnienia przez Najemcę (na podstawie faktur lub
paragonów z miejsc tankowań samochodu) zakupu paliwa na renomowanych stacjach
Wynajmujący odstąpi od egzekwowania odszkodowania od Najemcy przenosząc swoje
roszczenia na podejrzanego dystrybutora paliw, u którego Najemca dokonał feralnego zakupu.
4. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne , pod warunkiem
pisemnej zgody Wynajmującego udzielonej na wniosek Najemcy. Najemca zobowiązany jest
wykupić ubezpieczenie assistance w ruchu zagranicznym na własny koszt.
W przypadku naruszenia przez Najemcę powyższych postanowień zawartych w tym pkt.
Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w
Cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw bądź holowania samochodu poza granicami
Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty.
5. Za otrzymaniem pisemnej zgody(tylko i wyłącznie) od Wynajmującego , Najemca może
podróżować po krajach UE .Obowiązuje kategoryczny zakaz podróżowania do Albanii,
Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Estonii, Kosowa, Litwy, Łotwy,
Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Turcji, Ukrainy. Wszelkie koszty związane z
awarią, kradzieżą lub uszkodzeniem samochodu przewiezionego do tych krajów ponosi w
całości Najemca, poniesie również koszt transportu samochodu do miejsca jego wypożyczenia
w Polsce.
6. Samochód nie może uczestniczyć w wyścigach, rajdach lub zawodach wszystkie awarie i
zdarzenia powstałe z tego tytułu użytkowania obciążają Najemcę z utratą kaucji włącznie.
7. Najemca nie może przewozić dóbr i towarów nie zgodnych z prawem celnym, drogowym,
lub innym oraz odbiegających od ustalonej charakterystyki i przeznaczenia pojazdu.
8.Bez zgody wynajmującego nie wolno przewozić osób lub rzeczy w formie podnajmu.
Złamanie tego zakazu skutkuje utratą wpłaconej kaucji.
9. W szczególności zabrania się:
a)holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem (w tym przyczep, lawet itp.)
b)palenia wyrobów tytoniowych, oraz picia alkoholu.
c)przewożenia wewnątrz samochodu jakichkolwiek zwierząt.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do
zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.
10. Najemca otrzymuje samochód sprawny zatankowany do pełna (tylko i wyłącznie
renomowane stacje paliw) ,umyty (tylko i wyłącznie myjnie ręczne), wysprzątany w stanie
umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą
troską oraz zwrócić w takim samym stanie.
11. W wynajętym samochodzie zabrania się dokonywania przeróbek czy innych zmian
sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego. W
przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian Najemca zapłaci karę umowną w
wysokości określonej w Cenniku. Wynajmujący zastrzega sobie również prawo obciążenia
Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę
wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.
12. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania
sposobu wykorzystania i stanu samochodu oraz dokumentów Najemcy zaś Najemca ma
obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru samochodu od Najemcy w
przypadku użytkowania samochodu niezgodnie z umową lub w przypadku zwłoki z zapłatą .
Wszystkie koszty związane z tą interwencją obciążą Najemcę.
§3. Obowiązki wynajmującego
1.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek
awarii samochodu, wypadku, uszkodzenia samochodu.
2.Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy
niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres
oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W
wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość opłaty ulega
odpowiedniemu obniżeniu.
3.Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
a) utraty dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub/ i polisy ubezpieczeniowej albo/ i
kluczyków od samochodu dodatkowo za zdarzenia określone w tym podpunkcie Najemca
zapłaci karę określoną w Cenniku,
b)uszkodzenia samochodu z winy Najemcy lub osoby upoważnionej przez Najemcę,
c)unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Polski,
d)szkód parkingowych ,aktów wandalizmu oraz różnego rodzaju zamieszek.

§4. Ubezpieczenie pojazdów

§6. Zwrot lub wymiana pojazdu

1.Wynajmujący zapewnia, że samochód posiada ubezpieczenie zgodne z polisą OC/AC/NW
zwalniające Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży za wyjątkiem:
a) umyślnego uszkodzenia pojazdu,
b)uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie
nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających oraz/lub bez
ważnego prawa jazdy,
c)przypadku rażącego naruszenia przepisów drogowych,
d)ucieczki kierowcy z miejsca zdarzenia
e)szkody powstałej gdy kierowcą wynajętego pojazdu była osoba nie upoważniona przez
Wynajmującego.
f)kradzieży pojazdu w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny lub/i
polisa ubezpieczeniowa skradzionego pojazdu –całkowity koszt ponosi Najemca,
g)włamania, w wyniku ,którego skradziono radio wraz z panelem-całkowity koszt ponosi
Najemca.
h)innych szczegółowych obostrzeń wynikających z ogólnych warunków polis
ubezpieczeniowych.
i)wyjazdu bez pisemnej zgody Wynajmującego poza granicę RP .

1. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 12 godzin po terminie wskazanym w umowie
wynajmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym chyba ,że umowa stanowi inaczej,
Wynajmujący poinformuje organy ścigania o kradzieży a wszelkie poniesione koszty związane
z odebraniem samochodu + koszty za brak możliwości jego zarobkowego użytkowania przez
Wynajmującego(stawka dobowa +50% tej stawki) obciążą Najemcę z utratą kaucji włącznie.
2. Wynajem samochodu zaczyna się i kończy w określonym terminie oraz tym samym
miejscu chyba, że umowa najmu stanowi inaczej.
3. Każde odstępstwo od uzgodnionego miejsca oraz terminu zwrotu samochodu musi być
wcześniej zaakceptowane przez Wynajmującego. W przeciwnym razie wszelkie koszty
związane z nie dotrzymaniem warunków zwrotu obciążają Najemcę .
Taryfa to 5 zł za każdy km od miejsca wydania samochodu do miejsca jego pozostawienia. W
przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszt
holowania samochodu w wysokości 10 zł za każdy kilometr. Powyższe nie wyłącza
dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący
upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy
pełnymi kosztami z tym związanymi.
5. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką
otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa uzupełnione przez
Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę (za każdy litr brakującego paliwa)określoną w
Cenniku.
6. Najemca zobowiązany jest oddać pojazd w takim samym stanie czystości jaki odebrał od
Wynajmującego. W przypadku zwrotu brudnego samochodu Najemca zostanie obciążony karą
umowną określoną w Cenniku.
7. Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu
samochodu.

We wszystkich wyżej opisanych przypadkach oraz pozostałych wykluczeniach od
odpowiedzialności ze strony TU, szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez
Najemcę wraz z wszystkimi kosztami pobocznymi (spłata rat leasingowych, kredytu itp.).
2.Na Najemcy ciąży obowiązek zapoznania się z postanowieniami polisy, ogólnymi
warunkami ubezpieczenia wynajmowanego samochodu oraz ich przestrzegania a w przypadku
przekazania samochodu osobie upoważnionej do kierowania wynajętym pojazdem do
zapoznania jej z wyżej wymienionymi obostrzeniami.
3.Wynajmujący ponadto oświadcza ,że wszystkie szkody wchodzące w ciężar polisy AC
(szkody z winy Najemcy) są objęte stałą opłatą administracyjną zgodnie z załączonym
Cenniku. Istnieje możliwość wykupienia wariantu comfort ,który redukuje opłatę
administracyjną w przypadku szkód powyżej 500 zł. Jeżeli szkoda nie przekroczy 500 zł
Najemca pokrywa całkowity koszt naprawy wg. cen autoryzowanego serwisu .
§5. Opłaty
1.Okresem rozliczeniowym jest doba
2.Dobą wynajmu określamy 24 godziny od chwili rozpoczęcia wynajmu.
3.Przedłużenie wynajmu o więcej niż o 59 min. skutkuje obciążeniem Najemcy opłatą za
następną dobę.
4.Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe pobierane są z góry wg stawki obowiązującej w dniu
zawarcia umowy najmu.
5.W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu Wynajmujący może, bez
dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty,
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w
wysokości 0,1 % za każdy dzień opóźnienia w zapłacie z zastrzeżeniem obowiązujących
przepisów.
6.Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności
uiszczanych w ramach umowy najmu.

§7. Serwis przeglądy naprawy
1. W razie wypadku, awarii lub niesprawności samochodu, Najemca zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych
napraw, przeglądów oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje
koszty związane z takimi działaniami.
2.Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu
w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów podanych na
Protokole Zdawczo Odbiorczym (tolerancja +/- 500 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z
Wynajmującym. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych
wskazaniach licznika kilometrów lub nie udostępnienia go w ogóle Najemca zostanie
obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania
Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy np. utrata gwarancji na
samochód skutkuje karą umowną dla Najemcy określoną w Cenniku.
3. W przypadku gdy usterka samochodu może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub doprowadzić do dalszego jego uszkodzenia zabrania się kontynuowania dalszej
jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie tylko i
wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków
za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem
okoliczności powstania awarii. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i
braku winy Najemcy co do przyczyn powstałej awarii zwraca wszystkie udokumentowane
koszty.
§8. Kradzież samochodu, kolizja, wypadek
1.W razie kradzieży samochodu, kolizji, szkód parkingowych lub wypadku obowiązkiem
Najemcy jest natychmiast powiadomić Wynajmującego, a w przypadku kradzieży również
Policję, niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu oraz dostarczyć opis
zdarzenia (w przypadku zdarzenia spowodowanego przez osoby trzecie Najemca zobowiązany
jest dostarczyć Wynajmującemu oświadczenie sprawcy na ,którym powinien widnieć nr.
polisy sprawcy jego nr. prawa jazdy ,dowodu, dokładny opis zdarzenia oraz czytelny podpis i
data), prawo jazdy i dokument tożsamości do wyznaczonego przez Wynajmującego Zakładu
Ubezpieczeń. Niedopełnienie tych obowiązków skutkuje obciążeniem Najemcy całkowitą
wartością szkody lub samochodu.

Cennik-załącznik do Regulaminu
ZDARZENIE
1.Kradzież, podmiana, zamiana ,demontaż części
2.Wyjazd za granicę RP bez zgody Wypożyczającego
3.Holowanie innych poj. wynajętym samochodem
4.Palenia wyrobów tytoniowych, picie alkoholu
5.Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu
6.Wprowadzenie zmian, przeróbek w samochodzie
7.Utrata dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej,
polisy ubezpieczeniowej, zniszczenie nalepki rejestracyjnej na szybie,
8.Opłata administracyjna za każdą szkodę zaistniałą w trakcie najmu rozliczaną w ciężar polisy AC.
(udział własny)
9.Brak paliwa w momencie zwrotu pojazdu
10.Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby upoważnionej
11. Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka
12. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka
13.Brak pilota do alarmu lub jego uszkodzenie
14.Brak lub uszkodzenie kołpaka nie oryginalnego
15.Brak lub uszkodzenie kołpaka oryginalnego
16.Brak panela radiowego
17.Brak: książki gwarancyjnej, książki instruktażowej
18.Użyczenie wynajętego samochodu osobie nieupoważnionej
19. Zdarzenia typu: zniszczenie tapicerki, uszkodzenie powłoki lak. lub innych elementów
wyposażenia poj.
20. Zwrot brudnego samochodu
21. Opłata za każdorazowe udzielenie informacji organom ścigania o użytkowniku
Podane ceny są cenami brutto

opłaty wynikające z zakresu zdarzenia,
kary umowne
2000+koszt tej części wg. cen dealera+50% wartości tej części.kara umowna
150 PLN za każdą dobę pobytu poj.
za granicą - kara umowna
250 PLN – kara umowna
300PLN – kara umowna
300 PLN – kara umowna
250PLN – kara umowna
350 PLN+ naliczanie opłaty za każdy dzień postoju stawka 70 PLN
doba.
2 500 PLN netto
cena z litr wg. cennika shell+30%
3000 PLN – kara umowna
500 PLN kara umowna
700 PLN kara umowna
350PLN kara umowna
30 PLN kara umowna
80 PLN kara umowna
350PLN kara umowna
150 PLN
300 PLN
koszt usługi+50%
60 PLN kara umowna
100 PLN netto (kara umowna)

Data i podpis Najemcy
………………………………………………………………

