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TABELA OPŁAT
POZYCJA PLN netto

Dopisanie kolejnego kierowcy do Umowy 25 PLN / doba

Brak paliwa do poziomu pełnego baku 100 PLN + koszt paliwa

Palenie tytoniu lub innych substancji wytwarzających dym 500 PLN

Holowanie innych pojazdów 500 PLN

Zabrudzone wnętrze pojazdu 250 PLN

Zabrudzenia z zewnątrz pojazdu 50 – 100 PLN

Wyczuwalny brzydki zapach w samochodzie 200 PLN

Utrata gwarancji na pojazd z winy Najemcy lub osoby kierującej 
samochodem

10 000 PLN

Utrata tablic lub naklejki rejestracyjnej na szybie 400 PLN

Zgubienie kluczyka 800 PLN

Zgubienie dowodu rejestracyjnego 500 PLN

Oddanie pojazdu opóźnione ponad 1 godzinę 2 x wynajem standardowo

Zwrot pojazdu w innym miejscu niż wypożyczalnia 400 PLN + uzasadnione koszty 
dojazdu

Brak : apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka, lewarek 50 PLN + koszt elementu

Brak instrukcji obsługi pojazdu 150 PLN

Brak kołpaka za sztukę 100 PLN

Brak dywaników gumowych za komplet 600 PLN 

Uszkodzenie opony lub felgi jeżeli nie ma możliwości zakupu jednej
opony lub felgi tego samego typu to koszt podwójny, za zakup 
drugiej opony lub felgi na tą samą oś

600 PLN za 1 szt.

Wyjazd za granicę bez zgody wypożyczalni 1000 PLN

Przekazanie organowi, firmie czy instytucji informacji o Najemcy w 
związku z nieuiszczeniem opłaty za strefę parkowania, winietę czy 
też otrzymane mandaty za wykroczenia drogowe

150 PLN

Kara za niepodpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu 1500 PLN

Za każdy dzień wyłączenia pojazdu spowodowany koniecznością 
usunięcia szkody lub braków

200 PLN

Opłata za przestój pojazdu z przyczyn innych niż uszkodzenie 
elementów pojazdu

1800 PLN

Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej 600 PLN

Za naruszenie zapisów umowy nieujętych w cenniku 1000 PLN

Kara za podnajem pojazdu 2000 PLN
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Opłata administracyjna za każdą szkodę w okresie najmu i 
nierozliczoną z OC sprawcy

600 PLN + konieczność 
rozliczenia szkody

Wyłączenie, uszkodzenie  lub usunięcie przez Najemcę lokalizatora 
GPS

1000 PLN

Zatankowanie niewłaściwego paliwa PB zamiast ON Zgodnie z wyceną ASO + 
10%

Wypalenie lub uszkodzenie tapicerki Zgodnie z wyceną ASO + 
10%

Przedłużenie wynajmu bez wiedzy wypożyczalni 200% dobowej stawki za 
wypożyczenie auta

Brak części wyposażenia pojazdu nieujętych w cenniku Zgodnie z wyceną ASO + 
10%

Uszkodzenie pojazdu nie ujętego w cenniku w tym uszkodzenia 
podwozia

Zgodnie z wyceną ASO + 
10%

Zapoznałem się i akceptuje  powyższą Tabelą  Opłat   .

          NAJEMCA

                                                                          …………………………...
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