Cennik usług dodatkowych
Nazwa usługi

Cena

Powyżej 5 dni

Nawigacja GPS

10 zł / doba

gratis

Nosidełko dla dziecka 0-9kg

10 zł / doba

gratis

Fotelik dla dziecka 9-36kg

10 zł / doba

gratis

Podkładka dla dziecka

10 zł

gratis

Możliwość zwrotu brudnego pojazdu

40 zł

-------

Dodatkowy kierowca

10 zł / doba

Od 4 doby - gratis

Wyjazd poza granicę kraju (tylko kraje UE)

50 zł

-------

Ubezpieczenie
1.

2.

Powyżej 7 dni – 0zł

Zniesie udziału własnego w szkodzie komunikacyjnej –
Pakiet Gold 40zł / doba
- W pełni zwalnia z odpowiedzialności finansowej w przypadku
zdarzeń drogowych powstałych z winy najemcy. Zwalnia również
z odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń: szyb, kół, opon,
elementów wyposażenia pojazdu. Gwarantowane auto zastępcze
w przypadku szkody.
Zniesienie udziału własnego w szkodzie komunikacyjnej –
Pakiet Standard 20zł / doba
- Zwalnia z odpowiedzialności finansowej w przypadku zdarzeń
drogowych powstałych z winy najemcy lub w sytuacjach kiedy
nie określono sprawcy danego zdarzenia. Nie dotyczy szkody
całkowitej. Nie obejmuje uszkodzeń: szyb, kół, opon, elementów
wyposażenia pojazdu. Brak pojazdu zastępczego w przypadku
szkody.

Szkody nie objęte ubezpieczeniem AC niezależnie od pakietu
ubezpieczenia nie podlegają żadnym ograniczeniom i są pokrywane
całkowicie przez najemcę. Między innymi:
- szkody w wyniku jazdy pod wpływem alkoholu lub niedozwolonych substancji
- brak kluczyków lub dowodu rejestracyjnego, w przypadku szkody
kradzieżowej
- wypaleniem lub uszkodzeniem tapicerki
- zatankowaniem niewłaściwego paliwa
- sytuacji gdy najemca w sposób umyślny dopuści się rażącego
naruszenia regulaminu.

Miejsca podstawień pojazdów, ceny:
1.

2.

Bezpłatnie: Lotnisko Chopina Warszawa, Lotnisko Modlin, Port
Lotniczy Gdańsk, Port Lotniczy Łódź, Port lotniczy Radom,
Warszawa dworce: PKP Dworzec Zachodni, PKP Dworzec
Wschodni, PKP Dworzec Centralny; Gdańsk Dworce: PKP Gdańsk
główny, PKP Sopot Główny, PKP Gdynia Główna
Płatne:
Od 1 do 4 dni włącznie
- Warszawa miasto: (adres) – 40zł podstawienie, 40 zł zwrot
Powyżej 4 dni – 0zł
Od 1 do 7 dni włącznie
- wszystkie pozostałe miasta, po za obszarami
wymienionymi powyżej. – 100zł podstawienie, 100 zł zwrot

Godziny odbioru pojazdu:
- 8:00-22:00 – 0 zł za obsługę
- 22:00-8:00 – 40zł za obsługę poza godzinami pracy biura
(tyczy się osobno podstawienia i osobno zwrotu pojazdu)

Kary umowne:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej - 200 zł
Brak tablicy rejestracyjnej - 300 zł
Brak naklejki rejestracyjnej na szybie - 200 zł
Brak kluczyka bez pilota zamka centralnego - 350 zł
Brak kluczyka z pilotem zamka centralnego - 800 zł
Każdy dzień postoju spowodowany wyrobieniem w/w rzeczy
Równowartość stawki dobowej pojazdu
Palenie tytoniu w samochodzie / przewożenie zwierząt - 200 zł
Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania
pojazdem - 1000 zł
Zwrot brudnego samochodu (w środku lub/i na zewnątrz) - 50 zł
Zabrudzenie Tapicerki (pranie) - 200 zł
Utratę gwarancji na samochód z winy Najemcy - 2000 zł
Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa - 800 zł
Spowodowanie szkody z winy Najemcy – 3000 zł
Zwłoka w zwrocie pojazdu Stawka dobowa x3 za każdy dzień zwłoki
Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 400 zł
Wyjazd poza granicę kraju RP bez zgody wynajmującego 100 zł
za każdy dzień przebywania poza granicą
Uzupełnienie brakującego paliwa 8 zł za każdy litr
Podnajem pojazdu lub wykorzystanie w celach zarobkowych – 2000 zł
Złamanie warunków regulaminu – 1000 zł
W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego
przewyższa karę umowna Wynajmujący uprawniony jest
do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

Najemca akceptuje Cennik usług dodatkowych

W imieniu Wynajmującego

Najemca

Triocar Sp. z o.o. | ul. Wały Piastowskie 1 lok.1508 80-855 Gdańsk | tel. +48 511 629 200 +48 511 629 800 e-mail biuro@triocar.pl

