
Załącznik nr 2 

Cennik: Kary umowne do Regulaminu najmu pojazdów  

(podane ceny: brutto w PLN) 

Lp. KARY UMOWNE ZA : KARA 

1 Zabrudzony z zewnątrz samochód 100zł 

2 Zabrudzone wnętrze samochodu 150zł 

3 
Palenia tytoniu, przewożenie zwierząt, spożywanie 
alkoholu i innych środków odurzających w pojeździe 
czy też leków powodujących zaburzenia świadomości: 

500zł/za każde naruszenie 

4 
 
Wykorzystywanie Pojazdu w celu przewożenia lub wywożenia 
dóbr zabronionych przepisami celnymi 

1 000zł 

5 
Używanie Pojazdu w rajdach i wyścigach samochodowych lub 
jako pojazd do nauki jazdy, jak również odpłatnego przewożenia 
osób lub rzeczy 

1 000zł 

6 Wypalenie lub uszkodzenie tapicerki 
Zgodnie z wyceną wykonawcy 

+10% 

7 Holowanie innych pojazdów 250zł 

8 
Zatankowanie nie właściwego paliwa 
(ON zamiast PB lub PB zamiast ON) 

500zł 

9 
Utrata gwarancji na samochodów z winy Najemcy lub osoby 
kierującej samochodem 

1 000zł 

10 Zgubienie tablicy rejestracyjnej 300zł/szt 

11 Zgubienie kluczyka do samochodu 500zł 

12 Zgubienie dowodu rejestracyjnego 300zł 

13 
Uruchamianie pojazdu za pomocą technik, w których zachodzi 
ryzyko uszkodzenia jednostki napędowej 

1 000zł 

14 
Brak: apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, 
linka holownicza, kamizelka odblaskowa 

50zł/sztuka 

15 Brak instrukcji obsługi pojazdu 200zł 

16 Brak książki serwisowej 300zł 

17 Brak kołpaka 100zł/sztuka 

18 
Brak części wyposażenia nie ujętych w 
cenniku/uszkodzenia podwozia, nadwozia 

Zgodnie z wyceną 
producenta/dealera+10% 

19 

Uszkodzenie opony lub felgi w przypadku braku 
możliwości zakupu jednej opony/felgi tego samego typu-koszt 
x2 za zakup drugiej opony/felgi na tę samą oś 
pojazdu,Samochody klasy: 
osobowe, 
vany, busy, busy 9 osobowe 

350zł /szt(osobowe)  
500zł/szt(vany, busy, busy 9 

osobowe) 

20 Brak paliwa 
Koszt zakupu brakującego 

paliwa + opłata 50zł 

 

 



21 Przedłużenie wynajmu bez wiedzy wynajmującego 
300% procent 

stawki dobowej za 
każda dobę najmu,  

22 
Przewożenia większej liczby pasażerów niż ta, która 
przewidziana jest w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 

1 000zł 

22 Wyjazd poza granice RP bez zgody Wynajmującego 500zł 

23 

Udzielenie instytucji/organowi, firmie leasingowej 
informacji o osobie użytkującej samochód, w związku z popełnieniem przez 
Najemcę lub osobę kierującą samochodem wykroczenia drogowego 
(np. Zdjęcie z fotoradaru, lub nieuiszczenie opłaty za postój lub opłaty 
dodatkowej w np.w strefie płatnego parkowania) 

150zł 

24 Zwrot brudnego fotelika/siedziska dla dziecka 50zł 

25 
Przerabianie pojazdu, wprowadzania zmian, 
demontowania i instalacji jakichkolwiek części 
niezaakceptowanych pisemnie przez Wynajmującego 

1 000zł 

26 Przekraczania dopuszczalnej ładowności pojazdu 1 000zł 

 

 

 

Cennik: Opłaty dodatkowe do Regulaminu najmu pojazdów  

(podane ceny: brutto w PLN) 

Lp. OPŁATY DODATKOWE ZA : OPŁATA 

1 Zgoda na wyjazd poza granice RP 150zł 

2 Opłata rezerwacyjna 300zł 

3 Kaucja samochody osobowe 500zł 

4 Kaucja samochody vany/busy 9 osobowe 1000zł 

5 Odbiór samochodu w dowolnym punkcie cena do ustalenia indywidualnie 

6 Zwrot samochodu w dowolnym punkcie cena do ustalenia indywidualnie 

7 Wynajem fotelika/nosidełka/podstawki dla dziecka 5zł/doba 

8 Wynajem bagażnik dachowy 20zł/doba 

9 Wynajem box dachowy 30zł/doba 

10 Wynajem łańcuchy śniegowe(komplet na 1 oś) 15zł/doba 

11 
Opłata za wydanie pojazdu w 
Dni ustawowo wolne od pracy 

100zł jednorazowo 

12 
Opłata za odebranie pojazdu w 
Dni ustawowo wolne od pracy 

100zł jednorazowo 

 

 

 


