REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PRZYCZEP
„ALECO”
Firma Aleco zwana w treści Wynajmującym, zobowiązuje się do odpłatnego udostępnienia
(wynajęcia) swoim klientom (Najemcy) lub stronie odpowiedzialnej wspólnie z Najemcą, którego/ych
podpis/y widnieje/ą na umowie najmu pojazd (przyczepę) określoną w postanowieniach niniejszej
umowy o charakterystyce i numerach identyfikacyjnych, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się
przestrzegać
1. OPŁATA ZA WYNAJEM
Najemca zapłaci wszelkie opłaty podane na pierwszej stronie umowy najmu lub wymienione w
obowiązujących taryfach Wynajmującego. Zaległości płatnicze naliczane są wg stopy procentowej
odsetek ustawowych, które ogłaszane są w Monitorze Polskim.
2. WYNAJEM I ZWROT PRZYCZEPY
a) Doba wynajmu trwa 24 godz. od chwili rozpoczęcia najmu. Nie zwrócenie przyczepy w
uzgodnionym terminie zobowiązuje Najemcę do powiadomienia Wypożyczalni najpóźniej jeden dzień
przed upływem pierwotnego okresu najmu przyczepy ( może być telefonicznie na nr 531-899-322 ) o
zmianie terminu zwrotu przyczepy, ( co zostanie odnotowane w umowie najmu przyczepy) w
przeciwnym wypadku Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 80,00
złotych (netto) za każdy dzień opóźnienia za nieterminowe zwrócenie przyczepy wraz z obowiązującą
stawką dobową wynajmu danej przyczepy wg. cennika dobowego.
Przyczepę można zdać tylko i wyłącznie w dniach (od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 18:00
oraz w sobotę od godz. 8:00 do godz. 14:00 ). Niezwrócenie przyczepy w wyznaczonych dniach,
godzinach skutkować będzie naliczaniem dodatkowych opłat zgodnie z taryfą dobową danej
przyczepy (także dni wolne oraz święta)
b) Wynajęta Najemcy przyczepa jest w bardzo dobrym stanie technicznym i pozbawiona wad.
c) Przyczepa wyposażona jest w cztery koła (dwuosiowa) lub dwa (jednoosiowa) bez uszkodzeń. W
razie uszkodzenia któregokolwiek z nich Najemca zobowiązany jest do wymiany na jego koszt
kompletnego koła odpowiadającego wszelkim parametrom uszkodzonego koła, oraz obciążają koszty
dodatkowych napraw defektów ogumienia (przebicia) oraz inne koszty związane z dodatkowymi, nie
wymienionymi świadczeniami.
d) Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego przyczepy należy zgłaszać wynajmującemu w
dniu wynajmu.
e) Najemca zobowiązany jest zwrócić przyczepę z kompletem dokumentów w stanie, w jakim ją
wynajmował oraz w miejscu i dniu określonym w niniejszej umowie. Wynajmujący zastrzega sobie
prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia
użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków niniejszej umowy.
f) Kopia zawartej umowy, regulamin, wyposażenie dodatkowe (takie jak: koło zapasowe, trójkąt
ostrzegawczy, zabezpieczenie zaczepu …) wydawane jest na wyraźne życzenie klienta
g) Przyczepy ubezpieczone są od odpowiedzialności cywilnej ( OC ). Najemca przyjmuje do
wiadomości, że przyczepy nie posiadają nieobowiązkowego ubezpieczenia AC i NW.
h) Najemcę obciążaj koszty dodatkowego ubezpieczenia, naprawy defektów oraz inne koszty nie
wymienionymi świadczeniami Wynajmującego według indywidualnie ustalonej wysokości.
i) Przedstawiciel Wypożyczalni jak i Najemca potwierdza zakończenie trwania usługi podpisem na
umowie. W przypadku nie odebrania przyczepy lub odmowy złożenia podpisu przez najemcę usługa
trwa, a jej koszt ponosi Najemca zgodnie ustalonym cennikiem dobowym.
3. WARUNKI UŻYWANIA PRZYCZEPY
a) Wynajęta przyczepa nie może być używana:
- przez osobę inną niż Najemca
- jeśli Najemca lub inny kierowca pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych,

narkotyków lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolności do koncentracji.
- wbrew przepisom celnym, drogowym i innym.
- poza granicami Polski bez pisemnej zgody Wynajmującego.
b) Z przyczepy nie wolno zdejmować plandeki na czas jazdy i jechać z samym stelażem, gdyż
powoduje to uszkodzenie stelaża oraz niebezpieczeństwo wypięcia się konstrukcji w trakcie jazdy
c) Klient zobowiązuje się do nie przekraczania ładowności przyczepy.
W przypadku wyznaczeniu przez Policję mandatu karnego lub zabrania dowodu rejestracyjnego z
powodu przeładowania, braku uprawnień, itp. lub usterek technicznych spowodowanych przez
użytkującego Najemcę wszelkie koszty ponosi Najemca!
4. USZKODZENIA, UTRATA, KRADZIEŻ
a) Gdy wynajęta przyczepa została uszkodzona, całkowicie zniszczona, skradziona bądź utracona cała
lub jej część, niezależnie od tego czy z winy Najemcy czy z winy osoby trzeciej, Najemca ponosi
całkowitą finansową odpowiedzialność za rzeczywiste koszty naprawy przyczepy, lub zapłacenia
równowartości nowej przyczepy gdyż przyczepa nie nadaje się do dalszego użytku wraz z
dodatkowym wyposażeniem. Najemca zobowiązany jest do zapłaty 120,00 zł (netto) za każdy dzień
opóźnienia związanego z postojem przyczepy tytułem kary umownej za utracone przez
Wynajmującego zyski do chwili całkowitego rozliczenia się za naprawę lub pokrycia równowartości
przyczepy zgodnie z zapisami w umowie. Odszkodowanie równowartość wynajętej przyczepy przez
Najemcę jest określona na umowie najmu. Jeżeli szkoda została wyrządzona rozmyślnie lub w skutek
zaniedbania ze strony Najemcy lub ze względu na jego niezdolność do prowadzenia pojazdu z powodu
narkotyków lub alkoholu, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona.
b) Jeżeli Najemca spowodował wypadek i dokonał ucieczki z miejsca wypadku lub nie wykonał
swoich obowiązków wynikających z klauzuli 5 niniejszych warunków będzie również ponosił
odpowiedzialność nieograniczoną.
c) Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za wszystkie straty lub szkody spowodowane
podczas prowadzenia pojazdu także przez nieupoważnionego kierowcę (klauzula 3a) lub
wykorzystania pojazdu do zabronionych celów (klauzula 3a).
d) W przypadku powstania uszkodzeń uniemożliwiających holowanie przyczepy Najemca dostarczy
przyczepę do wypożyczalni na własny koszt i ryzyko.
5. WYPADKI I KRADZIEŻE
W razie zaistnienia szkody, wypadku lub kradzieży Najemca musi natychmiast powiadomić
Wynajmującego i policję. Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń trzeciej
strony. Najemca powinien natychmiast powiadomić wynajmującego o wszystkich uszkodzeniach
spowodowanych przez pożar, kradzież lub wypadek. Nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń
Najemca zobowiązany jest przedstawić Wynajmującemu pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym.
Najemca jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań w dostarczeniu dokumentacji zdarzenia i
przedstawienia jej Wynajmującemu ze szczególnym uwzględnieniem planu w szczególności raportu z
wypadku. Raport powinien zawierać nazwiska i adresy zaangażowanych osób oraz świadków
zdarzenia jak również numery rejestracyjne uczestniczących pojazdów.
Nie zwrócenie przyczepy, lub jej sprzedanie bez wiedzy właściciela stanowi przestępstwo
przywłaszczenia według kodeksu karnego. Wszelkie koszty związane z odzyskaniem przyczepy i
należności od Najemcy łącznie z kosztami pośrednimi i sądowymi ponosi Najemca.
6. DANE PERSONALNE
a) Najemca oświadcza, że dane zawarte w umowie najmu są zgodne z prawdą.
b) Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji umowy oraz na
przekazanie ich osobom trzecim w przypadku wystąpienia roszczeń ubezpieczeniowych bądź
prawnych.

