
                                                                                                                                                                                
 F.H.U EXPORT - IMPORT   
                                                                                                ‘’ GRABRO  ‘’                                                        Tel. +48 18 26 319 
                                                                                             Gjądła Grażyna                                                       Kom. 509 012 639                    
ffffffffffffffffffffffffffffffffff                                          34-481 Chyżne 207                                                    Kom. 517 373 953 
 
 

                                                         

WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW ‘’GRABRO’’ CHYŻNE 
 

1. Wymagany wiek Najemcy - od 21 lat, prawo jazdy co najmniej 2 lata. 
2. Odpowiedzialność za auto ponosi osoba fizyczna, z którą  została zawarta Umowa Najmu.  
3. Wymagane dokumenty:  
- prawo jazdy 
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem 
4. Na czas najmu auta pobieramy kaucję, której wartość zależy od marki i modelu pojazdu. Kaucja podlega 
całkowitemu zwrotowi w momencie oddania nieuszkodzonego samochodu. 
5. Opłaty za wynajem oraz kaucja pobierane są z góry, płatność przyjmujemy gotówką lub przelewem. 
6. W przypadku zwrotu auta po terminie zostaje naliczona kolejna doba oraz opłata manipulacyjna. Zamiar 
przedłużenia wynajmu powinien zostać zgłoszony min. 12 godzin przed planowanym terminem zwrotu, aby 
uniknąć opłaty manipulacyjnej. 
7. W stawkę wynajmu wliczone jest ubezpieczenie OC, AC, NW, Assistance. 
8. Wszystkie auta są sprawne, czyste, zatankowane i Najemca jest zobowiązany oddać auto w takim samym 
stanie. Najemca może zwrócić nieumyte auto, lecz poniesie z tego tytułu dodatkową opłatę związaną z 
umyciem. 
9. Podzespoły samochodu są znakowane. W przypadku jakiejkolwiek próby wymiany tych podzespołów 
przez Najemcę obciążymy go dodatkowymi kosztami wymiany. 
10. Za szkodę spowodowaną nie z winy Najemcy nie obciążamy go odpowiedzialnością finansową po 
odzyskaniu odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy. 
11. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują kradzieży samochodu, gdy nie zostaną zwrócone 
Wynajmującemu kluczyki i dokumenty pojazdu. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu 
kradzieży przez Ubezpieczyciela Najemca zobligowany jest do pokrycia wartości pojazdu. 
12. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody w przypadku, gdy: 
- kieruje autem w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających 
- zbiegnie z miejsca wypadku lub kolizji 
- nie zwróci dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu 
- wyrządzona szkoda jest wynikiem rażącego niedbalstwa 
- bierze udział w rajdach lub wyścigach samochodowych 
13. Opłata za wynajem samochodu nie obejmuje kosztów paliwa. 
14. W przypadku awarii należy niezwłocznie skontaktować się z nami pod numerem tel.:            

                                                509-012-639  lub  517-373-953                                                                                                                                                                               
15. W naszych samochodach obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu. 
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