TABELA OPŁAT
Na podstawie Regulaminu Wypożyczalni samochodów VCAR ustala się następujące opłaty
związane z naruszeniem Umowy Najmu przez Najemcę.

Rodzaj naruszenia/konsekwencje nienależytego wykonania umowy Wysokość kary (brutto)
1. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka
2. Brak dowodu rejestracyjnego, tablicy

1. 1000 zł
2. 300 zł

3.
4.

3. 100 zł
4. + 40%

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

rejestracyjnej, naklejki
rejestracyjnej na szybie, polisy ubezpieczeniowej (za każdy
z wymienionych braków), instrukcji obsługi
Brak 1 szt. kołpaka
Brak części wyposażenia samochodu, nie wymienionych w cenniku –
opłata wg cennika ASO: + 40%
Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych
przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego
Uzupełnienie brakującego paliwa- opłata według cennika Orlen
w Kołobrzegu
Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej
samochodem
Palenie tytoniu w samochodzie: za każdy stwierdzony przypadek
Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu bez zgody Wynajmującego
Uczestniczenie w wyścigach i rajdach samochodowych bez zgody
Wynajmującego
Wymiana uszkodzonego w okresie korzystania z pojazdu przez Najemcę
ogumienia (wymienia się dwie opony na jedną oś), koszt nowych opon
+25%
Uszkodzenie felgi aluminiowej – koszt nowej oryginalnej + 25%

5. 3000

6.
7. 10000
8. 500 zł
9. 500 zł
10. 4000 zł
11. 125%

12. 125%

14. Holowanie, uruchamianie, popychanie innych pojazdów wynajętym

naprawy
13. 125%
naprawy
14. 500 zł

15.

15. 2000 zł

13. Uszkodzenie felgi stalowej – koszt nowej oryginalnej + 25%

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

samochodem
Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania
pojazdem
Zwłoka w zwrocie samochodu powyżej 2 godzin od zakończenia umowy –
czterokrotność dobowej stawki czynszu najmu samochodu liczona
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
Koszt wszelkich napraw oraz części zamiennych wyposażenia wg cennika
ASO +25%
Brak natychmiastowego powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu
z udziałem wynajętego pojazdu
Udzielenie informacji uprawnionemu organowi o Najemcy: cena + zwrot
kosztów wysyłki dokumentów
Przekroczenie dopuszczalnej ładowności określonej w dowodzie
rejestracyjnym
Drobne uszkodzenia elementów karoserii, szyb, lamp, lusterek,
wycieraczek, wg cennika ASO + 25%
Sprzątanie auta tj. mycie, odkurzanie
Koszt dostarczenia zapasowych kluczyków 2 zł/km liczone w obie strony

………………………………………………….
data i czytelny podpis Wynajmującego

kosztu

naprawy
kosztu
kosztu

16. 4x stawka dob.

17. 125%

kosztu

18. 3000 zł
19. 400 zł
20. 500 zł
21. 25%
22. 70 zł
23. 2 zł/km

naprawy

