
REGULAMIN WYNAJMU MERCEDES V KLASA 

1. OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU 

• kierowca w chwili wynajmu samochodu musi posiadać ukończone 
21 lat, oraz posiadać ważne prawo jazdy od minimum 1 roku. 

• do wynajęcia samochodu niezbędny są dwa dokumenty 
tożsamości oraz karta kredytowa/płatnicza 

• samochód może być kierowany tylko przez najemcę lub osobę 
wskazaną w umowie jako drugi kierowca (obowiązek zgłoszenia 

drugiego kierowcy leży po stronie wynajmującego przy podpisaniu 
umowy) 

• samochód wynajmowany jest z pełnym zbiornikiem paliwa i z 
pełnym zbiornikiem paliwa powinien zostać zwrócony 

• wynajmy realizowane są bez dobowego limitu kilometrów, na 
terenie Polski, 

• wyjazd samochodem do innych krajów UE nie wymaga żadnych 
dodatkowych opłat, możliwy jest jednak tylko po uprzednim 

pisemnym (wystarczy email) zgłoszeniu tego faktu pracownikowi 

Właścicielowi. 
• samochód wyposażony są w system lokalizacji pojazdów GPS, 

korzystanie z samochodu niezgodne z warunkami wynajmu lub 
przepisami polskiego prawa, upoważnia wynajmującego do 

natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania formy 
pisemnej oraz naliczenia kar umownych 

• samochód nie może być używany: do holowania przyczep, pojazdów 
lub innych przedmiotów, do przewozu osób lub rzeczy w formie 

podnajmu, do przewozu rzeczy które z powodu swojego zapachu lub 
właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu, do przewozu 

żywych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt domowych po uzyskaniu 
wcześniejszej zgody Właściciela), do jazdy po nieutwardzonych 

drogach lub drogach których nawierzchnia mogłaby spowodować 

uszkodzenie zawieszenia, pojazdu, kół lub opon . 

2. REZERWACJE I ANULACJE 

• rezerwacji można dokonywać mailowo info@krakowforyou.com 
przez całą dobę lub telefonicznie w godzinach pracy biura (tj. 10-19) 

• rezerwacja jest uznawana za przyjętą w chwili potwierdzenia przez 
pracownika emailem 

• Firma Krakow For You zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia 

samochodu w przypadku gdy Klient dokonując rezerwacji podał 
nieprawdziwe dane osobowe 

• anulacja rezerwacji zgłoszona przez Klienta w terminie do 24 godzin 
przed planowanym wynajmem samochodu nie powoduje naliczenia 

żadnych opłat 
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• w przypadku nie odebrania samochodu zgodnie z terminem 
podanym w rezerwacji i nie poinformowaniu pracownika o zmianie 

godziny odbioru samochodu, zastrzegamy sobie prawo do 

anulowania rezerwacji 

3. UBEZPIECZENIE 

• samochód posiada ubezpieczenie OC i AC, w przypadku 
zaistnienia szkody z winy kierowcy wynajętego samochodu lub w 

przypadku kradzieży pojazdu, szkody rozliczane są w ramach 

posiadanej polisy Auto Casco.  
• w przypadku: umyślnego uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia pojazdu 

podczas jazdy w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków 
odurzających lub bez ważnego prawa jazdy, przekroczenia 

dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30km/h lub innego rażącego 
naruszenia przepisów kodeksu drogowego, ucieczki z miejsca 

zdarzenia, szkody powstałej przez osobę nie upoważnioną przez 
Właściciela do prowadzenia wynajętego pojazdu, kradzieży pojazdu 

w wyniku zagubienia kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego 
skradzionego pojazdu, kradzieży pojazdu w wyniku niewłaściwego 

zabezpieczenia pojazdu(np. pozostawienie kluczyków w 
samochodzie) szkody pokrywane są w całości lub częściowo przez 

najemcę. 
• ubezpieczenie nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za 

niewłaściwe użytkowanie pojazdu i zniszczenia powstałe np. w 

wyniku: zabrudzenia tapicerki samochodowej, zniszczenia 
opony/felgi pojazdu wyniku długotrwałego poruszania się bez 

powietrza, uszkodzenia opony w wyniku najechania na przeszkodę, 

uszkodzenia silnika w wyniku zatankowania niewłaściwego paliwa, 

4. OPŁATY 

• opłaty za wynajem pobierane są z góry wg obowiązującego w dniu 
najmu cennika wynajmu samochodów 

• wszelkie opłaty związane z międzynarodowymi przelewami 
należności uiszczanych w ramach umowy najmu ponosi najemca 

• czynsz za najem naliczany jest za pełną dobę, opóźnienie w zwrocie 
pojazdu przekraczające 3 godziny od ustalonego terminu zwrotu 

pojazdu powoduje naliczenie opłaty za kolejną pełną dobę najmu 

 


