OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU
•

Wymagane są następujące dokumenty przy wynajmie samochodu: prawo jazdy, paszport lub dowód
osobisty, karta kredytowa lub gotówka.

•

Wynajem powinien zacząć się i skończyć w punktach i miejscach wyszczególnionych w umowie.

•

Wynajęty samochód może być prowadzony tylko przez osoby wymienione w umowie i zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

•

Najemcy nie wolno: uczestniczyć w rajdach samochodowych, wyjeżdżać samochodem za granicę
Polski bez pisemnej zgody firmy GE_CAR.

•

Najemca zobowiązuje się zwrócić samochód w tym samym stanie, w jakim wziął samochód.

•

Opłata za wynajem zawiera: ubezpieczenie, nielimitowany przebieg kilometrów w Polsce, podmianę
samochodu podczas awarii, olej.

•

Rezerwacja dotyczy jedynie wybranej kategorii samochodu a nie konkretnego modelu.

•

Samochód jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej OC(CDW/TW), NW
i AUTO CASCO.

•

Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują szkód w przypadku przekroczenia obowiązujących przepisów
prawa, a w szczególności: prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków, kradzieży
samochodu, w przypadku, gdy nie zostaną zwrócone kluczyki i dowód rejestracyjny

•

W razie uszkodzenia lub kradzieży samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty udziału
własnego (depozyt) w zależności od modelu samochodu w wysokości od 2000pln do l0000pln.

•

W przypadku szkody komunikacyjnej Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować firmę
G E _ C A R i uzyskać oświadczenie o szkodzie.

•

Podczas okresu wynajmu Najemca powinien sprawdzać poziom oleju, płynów i ciśnienie w oponach.
Niezastosowanie się do powyższego, czyni Najemcę winnym za każda szkodę wynikającą
z zaniedbania.

•

Brakujące paliwo będzie rozliczane w wysokości 2€/1 litr.

•

Przekroczenie terminu zwrotu samochodu powyżej 2godzin powoduje naliczenie odpłatności
w wysokości stawki dobowej.

•

Opłata za GPS: 5€/l doba.

•

Opłata za wynajem lub zwrot samochodu poza godzinami pracy biura wynosi 25€.

•

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu samochodu powinny zostać zgłoszone w momencie wydania
pojazdu.

•

Każde odstępstwo od powyższych reguł upoważnia Wynajmującego do przejęcia samochodu na
koszt Najemcy i obciążenia najemcy za dodatkowe koszty.

•

Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez wymogu złożenia podpisu.

•

Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29/08/1997
o ochronie danych osobowych.

