
REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODU 

SMARTRENT-CAR 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu 

samochodów zawieranych przez: Schade Polska Financial Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie 42-500, ul. Zagórska 3, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000323024 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 

w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 241100692, NIP  

625-23-90-914, dalej jako Wynajmujący lub SmartRent-car, w ramach usług świadczonych przez 

Wypożyczalnię. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi 

inaczej. 

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

Regulaminem a umową obowiązują postanowienia umowy.  

3. Stronami umowy najmu samochodu jest: 

1) Wynajmujący – Schade Polska Financial Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, 

2) Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna. 

4. Do podpisania umowy najmu i wydania przedmiotu najmu niezbędne są: 

a) w przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami - dwa dokumenty potwierdzające 

tożsamość Najemcy, 

b) w przypadku przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

dokumenty wymienione w punkcie a) oraz wydruk z CEIDG, 

c) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej – wypis/wydruk z KRS lub innego właściwego rejestru, z którego wynikają aktualne 

dane o reprezentacji podmiotu oraz dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do 

reprezentowania podmiotu. 

 

II. NAJEMCA I UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA SAMOCHODEM 

§ 2 

1. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania wynajętym samochodem może zostać 

osoba, która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty oraz posiadać uprawnienia do 

kierowania wynajętym pojazdem. W przypadku obcokrajowca musi posiadać ważny paszport. 

2. Najemcą może być także osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria 

zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wymogi wskazane w ust. 1 i 2 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie 

stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub osobę wpisaną w umowie najmu, wymogów 

wskazanych w niniejszym ustępie, Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy 

najmu w trybie natychmiastowym. 



4. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez 

uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez 

Najemcę do używania osobie niewymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem. 

5. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i umowy najmu. 

 

§ 3 

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w 

wynajmowanym samochodzie, jakiekolwiek opłaty (w szczególności opłaty parkingowe oraz 

mandaty) nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem pojazdu. Wynajmujący nie ponosi 

odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące 

następstwem szkody spowodowanej przez najemcę lub osobę kierującą przedmiotem najmu w 

okresie najmu. 

2. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania Umowy odpowiada Najemca. 

Najemca zawierając Umowę wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnienie swoich danych 

osobowych podmiotom i organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za 

korzystanie z dróg publicznych oraz nakładania grzywien. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn 

Wynajmujący zostanie obciążony ww. opłatami lub innymi opłatami związanymi z wykroczeniami 

drogowymi, Najemca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów z tym związanych. W 

przypadku wykroczenia drogowego Najemca zostaje obciążony opłatami za wykroczenie oraz 

opłatą za udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu. 

 

§ 4 

1. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Wynajmującego i Najemcę Umowy 

najmu samochodu. 

2. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu chyba, że strony 

postanowią inaczej.  

3. Najemca wynajmuje pojazd czysty, sprawny i zobowiązany jest do zwrotu go w takim samym 

stanie. 

4. Samochód jest przekazywany z określonym stanem paliwa w baku, najemca zobowiązany jest do 

zwrotu pojazdu również z takim samy stanem paliwa w bakiem. Koszt paliwa zużytego podczas 

najmu pokrywa Najemca. 

 

III. OBOWIĄZKI NAJEMCY 

§ 5 

1. Najemca zobowiązany jest do: 

1) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu 

drogowego (ważne i honorowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo 

jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu lub 

umowę najmu), 

2) stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w 

dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu, 



3) korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej 

staranności w zakresie eksploatacji pojazdu, 

4) zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą, 

5) każdorazowego zamykania pojazdu i uruchamiania alarmów oraz blokad, 

6) wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i 

ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju 

silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych, kontroli sprawności świateł i 

ewentualnie wymiany żarówek, 

7) każdorazowo po zakończeniu jazdy - zabezpieczenia dowodu rejestracyjnego oraz 

kompletu kluczyków poza samochodem, 

8) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego. 

2. Najemcy w szczególności zabrania się: 

1) prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu narkotyków lub innych środków 

odurzających lub powodujących zaburzenia świadomość 

2) przekraczania dopuszczalnej prędkości, 

3) palenia tytoniu w samochodzie, 

4) dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z 

jego właściwościami  i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego, 

5) przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w 

dokumencie rejestracyjnym samochodu niezależnie od tego czy taki przewóz ma 

charakter zaplanowany czy wyjątkowy, 

6) uruchamiania, popychania lub holowania innych pojazdów, 

7) przewożenia materiałów żrących brudzących o ostrych krawędziach lub innych 

mogących powodować korozję zniszczenie uszkodzenie lub zabrudzenie 

jakichkolwiek elementów samochodu oraz środków i materiałów, których posiadanie 

jest zabronione przepisami prawa. 

3. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie przeróbek lub zmian, o których mowa w 

ust. 2 pkt.4 Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia 

stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną 

przeróbkami lub zmianami, o których mowa w ust. 2 pkt.4. 

 

§ 6 

1. Wynajmujący ma prawo do kontrolowania Najemcy w zakresie sposobu wykorzystania i stanu 

pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami. 

2. Najemca ma obowiązek umożliwienia Wynajmującemu kontroli oraz udostępnienia 

dokumentów. 

§ 7 

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

ustalonym w umowie. 

2. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego, 

ponosi Najemca. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego 

Najemca ponosi koszt holowania samochodu. 

3. Nie zastosowanie się Najemcy do określonego w Umowie terminu zwrotu Pojazdu, uważane 

będzie za samowolne, bezprawne używanie Samochodu. W takim przypadku Wynajmujący 

zastrzega sobie prawo do powiadomienia Policji o zaginięciu Pojazdu oraz podwyższenia 



wynagrodzenia za Najem o 200% za każdą rozpoczętą godzinę używania Samochodu po upływie 

terminu zwrotu. 

4. W przypadku kiedy Najemca Zwróci pojazd przed terminem określonym w umowie, Najemcy nie 

przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas najmu chyba ze zwrot nastąpił przed 

terminem na żądanie Wynajmującego. 

5. Odbiór, jak i zdanie samochodu przez Najemcę zostanie potwierdzone podpisanym przez obie 

Strony protokołem, który stanowi integralną część mowy najmu. Podpisanie protokołu nie zwalnia 

Najemcy od odpowiedzialności za szkody, których nie można było wykryć przy zwrocie 

samochodu. 

 

§ 8 

1. W razie kradzieży lub awarii samochodu w okresie wypożyczenia Najemca ma obowiązek 

powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmującego oraz Policję. Jeżeli usterka może stanowić 

zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej 

usunięcia. 

2. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego dzwoniąc pod numer  

+48 600 205 631. 

3. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest 

wezwać Policję na miejsce zdarzenia i zabezpieczyć samochód. 

4. W przypadku zawinionego przez Najemcę uszkodzenia samochodu zostanie on obciążony karą 

pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia samochodu za każdy dzień naprawy. 

 

IV. OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO 

§ 9 

1. Wynajmujący jest zobowiązany do wydania pojazdu w stanie przydatnym do umówionego użytku, 

a także utrzymanie go w takim stanie przez czas trwania najmu. 

2. O ile w umowie nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, 

chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej. 

3. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 24 

godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Wskazany przez 

wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania 

przez Wynajmującego od Najemcy lub osoby kierującej pojazdem o wystąpieniu zdarzenia 

unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że 

unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od 

tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później). 

 

 

V. OPŁATY, OPŁATY DODATKOWE, KAUCJA I KARY UMOWNE 

 

§ 10 



1. Opłata za okres wypożyczenia pojazdu uiszczana jest przez Najemcę na podstawie wystawionej 

przez Wynajmującego faktury VAT na podane konto bankowe,  według stawki obowiązującej  

w dniu zawarcia umowy, chyba, że strony ustaliły inną formę rozliczeń. 

2. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw 

regulowanych umową. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z opłat, Najemcy zostaną doliczone odsetki  

w wysokości równej maksymalnym odsetkom za opóźnienie. Niezależnie od tego Wynajmujący 

może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu 

do zapłaty należności. 

 

 § 11 

1) Najemca uiszcza opłaty dodatkowe w przypadku: 

a) wydania samochodu poza godzinami pracy biura- opłata za obsługę - 50 zł, 

b) zwrotu samochodu poza godzinami pracy biura- opłata za obsługę - 50 zł, 

c) zwrotu samochodu z niepełnym bakiem -  koszt brakującego paliwa plus opłata za uzupełnienie 

- 100 zł, 

d) zwrotu brudnego samochodu (w środku lub/i na zewnątrz) – 200zł, 

e) przekroczenia limitu kilometrów – za każdy przekroczony kilometr zgodnie z ustaloną opłatą 

na dane auto. 

 

§ 13 

1. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Klienta, zostanie on obciążony kosztami za postój 

samochodu z tego powodu według stawki wynajęcia za każdą dobę. 

2. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, 

zostanie on obciążony kosztami naprawy, odbioru samochodu jak również kosztami za postój 

samochodu z tego powodu według stawki wynajęcia za każdą dobę. 

3. Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody w następujących przypadkach: 

a) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych 

środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy, 

b) szkody będącej wynikiem umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa, 

c) ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji, 

d) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy, 

e) zawinionego przez Najemcę nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków 

po kradzieży samochodu. 

4. Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych za: 

a) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka ze sterownikiem 

centralnego zamka, zgubienie lub utrata pilota lub kluczyka do alarmu - do 2000 zł, 

a) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka nie posiadającego 

sterownika centralnego zamka - do 1000 zł., 

b) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu, karty 

pojazdu – 500zł, 

c) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezpieczeniowej, tablicy 

rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie – 500 zł, 



d) złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie – 1000 zł, 

e) zwrot samochodu z wyczuwalnym brzydkim zapachem – 200 zł, 

f) zawinione przez Najemcę uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania 

samochodu – 500 zł. 

4. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowna 

Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 14 

1. Wszelkie zmiany wynikające z umowy lub z nią związane, z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie 

wskazanych w niniejszym regulaminie, będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zastrzeżenie kar umownych i opłat w niniejszym regulaminie nie narusza prawa Wynajmującego 

do żądania naprawienia szkody, za którą ponosi odpowiedzialność Najemca. 

3. Najemca nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na 

osobę trzecią bez zgody Wynajmującego. 

4. Wszelkie spory wynikające z przedmiotowej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

Wynajmującego. 

5. Najemca oświadcza że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że 

a. podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym, 

b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

c. posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w 

szczególności, że nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego 

organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym, 

d. nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do 

pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


