
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne 
warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Triocar Sp. 
z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1 lok.1508, 
w ramach usług świadczonych przez Wypożyczalnię Samochodów. 
Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba,  
że umowa stanowi inaczej.

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy  
najmu. W przypadku rozbieżności pomiędzy regulaminem  
a umową obowiązują postanowienia umowy.

3. Stronami umowy najmu samochodu jest:  
Wynajmujący – Triocar Sp. z o.o.  
Najemca - Podmiot, który bierze pojazd do użytkowania i zobowiązuje 
się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz.

4. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania-
wynajętym samochodem może zostać osoba, która ukoń-
czyła 20 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przy-
padku obcokrajowca musi posiadać ważny paszport)  
oraz posiadać uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem  
od minimum 1 roku.

5. Wymogi wskazane w ust. 4 obowiązują przez cały okres trwania 
umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę 
lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu w/w wymogów Wynajmujący 
 będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie  
natychmiastowym i zatrzymania wpłaconej przez Najemcę kaucji 
lub opłcenia na rzecz wynajmującego kary w wysokości 1000zł.

6. Najemca gwarantuje, że posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych i nie toczy się przeciw niemu żadne  
postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia  
go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

7. Wynajęty samochód może być kierowany przez osobę spełniającą  
wymogi określone w ust.4 , wymienioną w umowie najmu jako kierowca  
lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego  
do prowadzenia pojazdu. Wynajęty pojazd nie może być podnajęty lub  
oddany innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody  
Wynajmującego. Wynajęty pojazd nie może także zostać oddany przez  
 Najemcę do używania osobie niewymienionej w umowie najmu jako kierującej 
pojazdem. Udzielenie ww. upoważnienia nie wymaga zawarcia  
aneksu do umowy najmu.

8. Najemca zadba o to, aby postanowienia Regulaminu 
i umowy najmu obowiązujące go  były przestrzegane  
także przez osoby upoważnione przez Wynajmującego 
do kierowania pojazdem pod rygorem odpowiedzialności 
Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego.

9. Najemca zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem  
z zasadami prawidłowej eksploatacji pojazdu.

10.  Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo 
w niej wskazany. Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd w dniu 
i o godzinie oraz w miejscu określonym w Umowie.

11. Czas trwania umowy może zostać przedłużony za uprzednią zgodą  
Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu pojazdu 
musi być zgłoszony wynajmującemu, co najmniej na 24 godziny 
przed upływem ustalonego w umowie terminu zwrotu oraz zapłaty 
z góry czynszu najmu – za dodatkowy, przedłużony okres najmu  
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wynajmującego  
lub inna dostępną formą płatnośći. Najemca zobowiązany jest  
do przesłania potwierdzenia przelewu.

12. W przypadku nie zwrócenia pojazdu w określonym  
terminie najemca zapłaci karę umowną w wysokości  
określonej w Umowie stawki, która naliczana jest za każdą  
rozpoczętą dobę opóźnienia. Nie wyłącza to uprawnienia  
Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. W przypadku opóźnienia zwrotu pojazdu powyżej 1h  
od umówionego terminu Najemca, zobowiązany jest do uiszczenia 
opłaty za rozpoczęcie kolejnej doby wynajmu.

13. Najpóźniej w momencie odbioru pojazdu  najemca zobowiązany 
jest do wpłaty całej kwoty za najem.

14. Najpóźniej w dniu zwrotu pojazdu Najemca jest zobowiązany  
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zapłacić ewentualne kary umowne wymienione w niniejszym  
regulaminie oraz umowie najmu.

15. W przypadku braku terminowej zapłaty z tytułu najmu  
pojazdu, co najmniej za jeden okres płatności,  
Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy 
do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu 
zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz 
obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości ustawowej za każdy 
dzień opóźnienia w zapłacie.

16. Wszelkie działania związane z windykacją należności  
przysługujących Wynajmującemu z tytułu umowy najmu mogą być 
prowadzone zarówno przez samego Wynajmującego jak i działający 
w jego imieniu, upoważniony podmiot trzeci.

17.  Najemca otrzymuje pojazd opisany w Umowie.
18.  Wynajmujący zapewnia dobry stan techniczny pojazdu  

w chwili jego wypożyczenia, jak również oświadcza,  
że pojazd jest ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpie-
czenia komunikacyjnego (OC) oraz ubezpieczenia auto-casco (AC).

19. W przypadku, gdy pojazd zostanie uszkodzony np. w wyniku kolizji 
kierujący ma obowiązek:

• Zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić jego dalsze uszkadzanie.
• Niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego oraz wezwać  

na miejsce zdarzenia Policję.
20. Odpowiedzialność finansowa Najemcy w razie szkody komunika-

cyjnej, szkody parkingowej, kradzieży oraz szkód wyrządzonych 
wewnątrz pojazdu wiążę się z obowiązkowym udziałem własnym  
w szkodzie w kwocie do 3000 PLN.

21. Jeżeli sprawcą zdarzenia jest kierujący innym pojazdem,  
zwolnienie Najemcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia  
będzie możliwe pod warunkiem wezwania na miejsce zdarzenia 
Policji oraz poinformowanie Wynajmującego z jakiej komendy/ 
komisariatuprzyjechał patrol. Najemca zobowiązany jest uzyskać 
dane sprawcy zdarzenia, numer rejestracyjny jego pojazdu oraz 
numer polisy OC sprawcy.

22.  Najemca zobowiązany jest do czynnego udziłu w procesie  
likwidacji szkody, w szczególności udostępnienia dokumentu  
tożsamości (dowód osobisty, paszport), prawa jazdy oraz osobistego 
podania okoliczności zdarzenia.

23. Odpowiedzialność Najemcy za uszkodzenia powstałe w trakcie najmu  
może zostać zniesiona poprzez wykupienie  pakietu ubezpieczeń, 
częsciowo lub w pełni w zależnosci od wybranego pakietu. Zwolnie-
nie to jednak nie dotyczy uszkodzeń umyślnych, a także w przypadku  
niedopełnienia obowiązków wymienionych w ust. 19,  21 I 24.

24.  Najemca przyjmuje pełną odpowiedzialność za samochód  
od chwili jego przyjęcia do momentu jego zwrotu Wynajmującemu,  
w szczególności Najemca zobowiązje się do pokrycia pełnych 
kosztów likwidacji szkody nie objętej ubezpieczeniem,a zwłaszcza 
szkody powstałej w okolicznościach: udostępnienia samochodu  
osobie nieuprawnionej, nietrzeźwości kierującego, palenia tytoniu  
w samochodzie, zatankowania pojazdu nie właściwym paliwem, 
pozostawienia pojazdu niezabezpieczonego przed kradzieżą,  
zaistnienia kradzieży pojazdu z dokumentami lub kluczami, udziału 
wynajmowanym samochodem w zawodach i wyścigach sportowych,  
rajdach i treningach do nich.

25. Ponadto wynajętym samochodem nie wolno holować drugiego  
pojazdu oraz wykorzystywać go do nauki lub doskonalenia jazdy, 
jak również wykorzystywać go do przewozu osób lub celów zarob-
kowych.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja  
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

27. Za złamanie któregokolwiek z warunków Regulaminu  
Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy odszkodowania  
na zasadach ogólnych.

28. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo  
sąd z siedzibą w Gdańsku.

29. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących  
egzemplarzach.

Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią warunków umowy najmu, zrozumiał je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W imieniu Wynajmującego Najemca 


