Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego w GoMarket.pl
(1)
Postanowienia ogólne
(1.1) Przedstawione poniżej Ogólne Warunki Najmu, odtąd nazywane „OWN”, dotyczą wypożyczenia samochodu kempingowego, zwanego dalej też
„Pojazdem” i określonego w umowie, dalej „Umowa Najmu” i/lub w rezerwacji i zaczynają obowiązywać z chwilą potwierdzenie złożonej
rezerwacji na Pojazd i/lub zawarcia Umowy Najmu tj. jej podpisania pomiędzy Klientem, odtąd nazywanym „Najemcą” a firmą GoMarket.pl z
siedzibą w 05-120 Legionowo, ul. Handlowa 5, odtąd nazywaną „Wynajmującym” lub „GOMARKET”.
(1.2) Wszelkie zmiany Umowy Najmu i niniejszych OWN będą dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W odniesieniu do OWN
GOMARKET uprawniony jest do jednostronnej ich zmiany, za ogłoszeniem tego w sposób właściwy dla ich udostępniania osobom
zainteresowanym, co stanowić będzie powiadomienie osoby składającej rezerwację na Pojazd i/lub Najemcy o zmianie i dacie wejścia w życie zmian
oraz o uprawnieniu tych osób do odstąpienia od rezerwacji i/lub rozwiązania Umowy Najmu w przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian.
O ile osoby składające rezerwację na pojazd i/lub Najemca w ciągu 24 godzin od ogłoszenia zmian w OWN nie prześlą w sposób przyjęty w
stosunkach z GOMARKET oświadczenia o odstąpieniu od rezerwacji i/lub rozwiązania Umowy Najmu, przyjmuje się, że wyraziły zgodę na zmianę
OWN bez zastrzeżeń. Za wcześniejsze przyjęcie zmian OWN uznaje się także wpłacenie w tym czasie przez te osoby wymaganych, zgodnie z
OWN, wpłat dokonanych na rzecz GOMARKET w związku z najmem Pojazdu.
(1.3) Umowa Najmu, stanowiącymi jej integralną część wraz z OWN, ustalają prawa i obowiązki obu stron tj. GOMARKET i Najemcy, a kwestie
nierozstrzygnięte w Umowie Najmu reguluje Polski Kodeks Cywilny. Najemca swoim podpisem oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje poniższe
OWN, co jest traktowane jako wiążące.
(1.4) W przypadku wszczęcia postępowania sądowego na tle roszczeń wynikłych z Umowy Najmu przez Najemcę przeciwko GOMARKET sądem
właściwym jest Powszechny Sąd Polski właściwy dla miejsca siedziby GOMARKET. Najemca może podjąć czynności prawne tylko w
uprawnionych placówkach i sądach właściwych według siedziby GOMARKET. GOMARKET może według swego wyboru podjąć czynności
prawne przeciw Najemcy w miejscu Jego zameldowania (siedzibie) lub w miejscu właściwym dla swojej siedziby.
(2) Przekazanie oraz zwrot samochodu
(2.1) Przedmiotem Umowy Najmu jest wynajem Pojazdu wyłącznie w celach rekreacyjnych lub służbowych (mobilne biuro). Niedopuszczalne jest
korzystanie z Pojazdu przez Najemcę w innym celu, niż wskazany powyżej.
(2.2) GOMARKET gwarantuje wynajem Pojazdu, należącego do grupy pojazdów, która to została zamówiona, a nie dokładny model Pojazdu.
(2.3) Najemca jest zobowiązany do odbycia szczegółowego instruktażu związanego z użytkowaniem Pojazdu, które odbywa się we wskazanym przez
GOMARKET punkcie odbioru Pojazdu, przed jego wydaniem. GOMARKET może odmówić wydania Pojazdu, jeśli instruktaż nie odbył się lub
trakcie instruktażu oceni, że Najemca mimo przeprowadzonego instruktażu nie daje rękojmi należytego, w tym bezpiecznego, korzystania z Pojazdu.
W takim wypadku rezerwacja i/lub Umowa Najmu decyzją GOMARKET mogą ulec rozwiązaniu, a koszty rezerwacji, przygotowania pojazdu i
przeprowadzenia instruktażu poniesie Najemca. W przypadku opóźnienia w odbyciu instruktażu, a tym samym wydania Pojazdu z przyczyn
leżących po stronie Najemcy, odpowiedzialność za poniesione przez GOMARKET koszty związane z opóźnieniem wydania Pojazdu ponosi
Najemca.
(2.4) GOMARKET wynajmuje Najemcy Pojazd czysty i sprzątnięty wewnątrz i z zewnątrz, sprawny technicznie, a ewentualne ślady uszkodzeń są
odnotowane w protokole. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, czy uszkodzeń Najemca winien zgłosić GOMARKET na piśmie w chwili
wydania Pojazdu, co zostanie zweryfikowane przez GOMARKET. Odbiór Pojazdu przez Najemcę może nastąpić w godzinach 15-17 pierwszego
dnia wynajmu, chyba, że zostały zawarte inne (pisemne) postanowienia. Stwierdzane to będzie pisemnym Protokołem w dwóch egzemplarzach, po
jednym dla GOMARKET i Najemcy, który staje się integralną częścią Umowy Najmu. Najemca nie może odmówić odbioru wydawanego mu przez
GOMARKET Pojazdu z powodu stwierdzonych usterek, które nie są związane ze stanem technicznym Pojazdu, a tym samym nie mają wpływu na
bezpieczeństwo jazdy oraz na korzystanie z Pojazdu w celu wskazanym w pkt.2.1 powyżej.
(2.5) Najemca jest zobowiązany zwrócić Pojazd w takim stanie, w jakim go wynajął i w terminie zawartym w Umowie Najmu lub do godziny 10
ostatniego dnia wynajmu. Miejscem zwrotu jest domyślnie siedziba GOMARKET, chyba że w Umowie Najmu postanowiono inaczej. Każde
przedłużenie najmu Pojazdu musi być zgłoszone GOMARKET najpóźniej na 3 dni przed określoną w Umowie Najmu datą zwrotu i przez niego
pisemnie zaakceptowane. W przeciwnym przypadku za każde rozpoczęte 24h Najemca zostanie obciążony przez GOMARKET kwotą taryfy
dobowej, odpowiedniej dla najmowanego Pojazdu, powiększonej o 100%.
(2.6) Zwrot Pojazdu musi być potwierdzony na protokole, o którym mowa w pkt.2.4 niniejszych OWN, podpisem umocowanego przedstawiciela
GOMARKET i ze wskazaniem daty i godziny zwrotu. Podpisanie protokołu nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za szkody w Pojeździe, jeśli
zostały wykryte później niż przy zwrocie Pojazdu, a nie można było ich wykryć przy przeprowadzaniu podstawowych oględzin przy zwrocie
Pojazdu.
(2.7) Przed zwrotem pojazdu Najemca winien sprzątnąć Pojazd wewnątrz (włącznie ze wszystkimi urządzeniami), w przeciwnym wypadku zostanie przy
zwrocie Pojazdu obciążony kosztami sprzątania w minimalnej kwocie 244 PLN brutto. Opłata ta nie dotyczy sytuacji, w której Najemca zdecydował
się na pakiet serwisowy w wysokości 360 PLN brutto. Pakiet serwisowy obejmuje: tylko podstawowe sprzątanie wnętrza Pojazdu (nie obejmuje
konieczności prania tapicerki i kompleksowego czyszczenia wyposażenia wewnątrz pojazdu, a w szczególności toalety, w tym opróżnienia kasety
WC, konieczności mycia lodówki wskutek przechowywania w niej produktów pozostawiających silny zapach). Jeżeli zaistnieje konieczność
całkowitej potrzeby czyszczenia toalety w Pojeździe, Najemca zostanie obciążony kwotą 360 PLN brutto. W przypadku konieczności mycia lodówki
wskutek przechowywania w niej produktów pozostawiających silny zapach Najemca zostanie obciążony kosztami jej dezynfekcji w wysokości 244
pln brutto. Kwoty te mogą być potrącane z depozytu, o którym mowa w pkt.4.13 OWN.
(2.8) Najem zaczyna się w chwili podpisania przez Najemcę i GOMARKET Umowy Najmu, a po podpisaniu Protokołu, o którym mowa w pkt.2.4
powyżej, ryzyko utraty, uszkodzenia, zniszczenia pojazdu przechodzi na Najemcę.
(2.9) GOMARKET ma prawo wypowiedzieć Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jakiejkolwiek zwłoki z zapłatą należnych
GOMARKET kwot lub w przypadku stwierdzenia używania przez Najemcę pojazdu sprzecznie z Umową Najmu i OWN lub jego przeznaczeniem.
(2.10) Umowa Najmu pod rygorem nieważności będzie zawsze zawierana w formie pisemnej.
(3) Wymagania wobec Najemcy
(3.1) Pojazd może być prowadzony przez Najemcę podpisującego Umowę Najmu lub osobę wskazaną w Umowie Najmu, zgodnie z przepisami i
regulacjami kraju, w którym Pojazd się znajduje. W żadnym przypadku jednak, nawet jeżeli regulacje danego kraju byłyby odmienne, GOMARKET
nie wyraża zgody, aby Najemca i/lub osoba kierująca Pojazdem miała mniej niż skończone 26 lat i więcej niż skończone 70 lat. Ponadto, kierowcy z
prawem jazdy o kategorii B muszą być w nieprzerwanym posiadaniu tego dokumentu od minimum 3 lat, a kierowcy z prawem jazdy o kategorii C
muszą być w nieprzerwanym posiadaniu tego dokumentu od minimum 1 roku. Po podpisaniu Umowy Najmu i Protokołu przez Najemcę,
odpowiada on wobec GOMARKET za to, że Pojazdem nie będą kierowały osoby inne, niż wpisane do Umowy Najmu, a także uprawnione do
kierowania w myśl przepisów danego kraju, w którym Pojazd się znajduje.
(3.2) Najemca jest zobowiązany do przekazać na żądanie GOMARKET, kserokopii prawa jazdy tych kierowców, którym przewiduje udostępnienie
Pojazdu, nawet w przypadkach krótkotrwałego użyczenia. Najemca wobec GOMARKET odpowiada za działania tych kierowców jak za swoje
własne.
(3.3) Do podpisania Umowy Najmu niezbędne są dwa dokumenty potwierdzające tożsamość Najemcy lub w przypadku Najemcy będącego przedsiębiorcą
aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, nie starsze niż wydane na 3 miesiące przed zawarciem Umowy Najmu oraz
dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.
(3.4) Podróż Pojazdem do krajów Europy Wschodniej wymaga wcześniejszej zgody GOMARKET na piśmie. W razie braku takiej zgody Najemca ponosi
nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w Pojeździe, a GOMARKET jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Najmu ze skutkiem
natychmiastowym i żądania zwrotu Pojazdu w terminie do 48 godzin od daty wezwania skierowanego do Najemcy w każdy sposób, w jakim mógł
zapoznać się z treścią oświadczenia GOMARKET. Podróże Pojazdem do regionów objętych lub zagrożonych wybuchem wojny są zabronione.
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(4) Rezerwacje, rezygnacja i płatności
(4.1) Rezerwacja może zostać złożona GOMARKET drogą elektroniczną, faksem lub na piśmie za pomocą listu. Aktualne dane kontaktowe, pod którymi
przyjmowane będą rezerwacje znajdują się na stronie internetowej GOMARKET:
(4.2) W przypadku dokonywania rezerwacji w sposób elektroniczny (e-mail, odpowiedni formularz na stronie), GOMARKET powinien potwierdzić
osobie dokonującej rezerwacji otrzymanie wiadomości. Potwierdzenie to nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji (czy zawarciem Umowy
Najmu) i nie uprawnia takiej osoby do jakichkolwiek roszczeń związanych z zawarciem Umowy Najmu Pojazdu.
(4.3) Rezerwacja Pojazdu zostanie potwierdzona przez GOMARKET pod warunkiem wpłaty przez przyszłego Najemcę, co najmniej 30% brutto
całkowitej kwoty najmu Pojazdu (zaliczka), określonej przez GOMARKET, ale nie mniej niż 1000 PLN brutto. Jest to równoznaczne z
akceptacją niniejszych OWN do czasu ich podpisania. Pozostała część kwoty najmu Pojazdu, tj. 70% brutto, musi zostać wpłacona GOMARKET,
co najmniej na 30 dni przed zaplanowaną w rezerwacji datą wydania Pojazdu.
Z chwilą wpłaty 30% kwoty brutto najmu Pojazdu następuje podpisanie przez GOMARKET z Najemcą Umowy Najmu. Wszelkie wpłaty będą
dokonywane na wskazany przez Wynajmującego rachunek bankowy lub kartą / gotówką w kasie GOMARKET.
(4.4) Rezerwacja Pojazdu traktowana jest jak zamówienie przyszłego Najemcy i jest wiążąca dla obu stron od chwili jej potwierdzenia po otrzymaniu
wymaganej wpłaty zaliczki. Wpłata zaliczki w wymaganej wysokości winna nastąpić w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia przez
przyszłego Najemcę rezerwacji, pod rygorem jej anulowania.
(4.5) W przypadku cofnięcia rezerwacji na Pojazd po wpłacie zaliczki lub odstąpienia od zawartej Umowy Najmu po wpłacie pełnej kwoty najmu,
Najemca zostanie obciążony przez GOMARKET kosztami odstępnego, w następującej wysokości:
(4.5.1) 50% wpłaconej kwoty rezerwacji - w przypadku odstąpienia w okresie od daty potwierdzenia rezerwacji do 30 dni przed wskazaną w
potwierdzonej rezerwacji lub Umowie Najmu datą wydania-odbioru Pojazdu,
(4.5.2) 100% wpłaconej kwoty rezerwacji – w przypadku odstąpienia na mniej niż 30 dni przed wskazaną w potwierdzonej rezerwacji lub Umowie
Najmu datą wydania-odbioru Pojazdu.
(4.6) Najemca po zawarciu z GOMARKET Umowy Najmu nie ma możliwości dokonania zmian odnośnie daty rozpoczęcia okresu najmu, typu Pojazdu i
jego wyposażenia, miejsca odbioru lub terminu zwrotu Pojazdu. Jeśli GOMARKET oświadczy, iż zmiana rozpoczęcia okresu najmu Pojazdu jest
możliwa i przeprowadzona zostanie na żądanie Najemcy złożone w terminie do 30 dni przed okresem rozpoczęcia najmu, GOMARKET może
pobrać opłatę manipulacyjną w wysokości 122 PLN brutto. Prośba Najemcy wniesiona później, może być dokonana (o ile jest to możliwe) tylko na
zasadach odstąpienia od rezerwacji i/lub zawartej już Umowy Najmu, wg postanowień pkt. 4.5 i równoczesnym złożeniem nowej rezerwacji.
Ponieważ umowa została zawarta na czas określony, w przypadku wcześniejszego zwrotu Pojazdu, Najemcy nie należy się zwrot różnicy kwoty za
niewykorzystany tj. skrócony okres najmu, chyba że w Umowie Najmu postanowiono inaczej.
(4.7) Na kalkulację ceny najmu Pojazdu wpływ ma pora roku, w której wynajmowany jest Pojazd, jak również jego wyposażenie dodatkowe.
(4.8) Opłata za wynajem Pojazdu zawiera:
(4.8.1) kilometry nielimitowane,
(4.8.2) ubezpieczenie odpowiedzialności Najemcy za szkody komunikacyjne ponad 680 EUR brutto lub równowartość tej kwoty,
(4.8.3) ubezpieczenie odpowiedzialności Najemcy za szkody przy całkowitym zniszczeniu lub utracie Pojazdu ponad 1500 EUR brutto lub
równowartość tej kwoty,
(4.8.4) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich.
(4.9) Za koszty eksploatacyjne związane z korzystaniem z Pojazdu w okresie najmu odpowiedzialność ponosi Najemca, w tym koszty paliwa, koszty
napraw uszkodzeń powstałych z winy Najemcy, czyszczenia Pojazdu, opłaty mandatów.
(4.10) Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym bakiem paliwa i tak też musi zostać zwrócony GOMARKET. W przeciwnym razie GOMARKET
obciąży Najemcę kosztami paliwa w wysokości rynkowej ceny 1 litra paliwa powiększonej o kwotę 2,44 PLN brutto za każdy litr paliwa, a kwota
taka zostanie potrącona z depozytu, o którym mowa w pkt.4.13. Najemca jest zobowiązany do tankowania Pojazdu na stacjach paliw renomowanych
firm i zachowywania potwierdzeń płatności (na wypadek awarii silnika wskutek wadliwego paliwa). W przypadku niedotrzymania tego
postanowienia Najemca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia spowodowane zła jakością paliwa.
(4.11) Opłata dzienna najmu Pojazdu zostaje naliczona za każde rozpoczęte 24h od potwierdzonej w protokole daty i godziny wydania-odbioru Pojazdu
przez Najemcę. Jeśli Pojazd zostanie zwrócony po wskazanym w Umowie Najmu okresie najmu – terminie zwrotu, GOMARKET pobierze 61 PLN
brutto za każdą rozpoczętą godzinę do czasu (godziny) faktycznego zwrotu Pojazdu przez Najemcę. Brak zwrotu Pojazdu w umówionym terminie
nie będzie oznaczało zgody GOMARKET na dalsze trwanie zawartej Umowy Najmu, chyba że GOMARKET wyraźnie potwierdzi to na piśmie lub
elektronicznie. W przypadku uzyskania takiej zgody GOMARKET naliczy opłatę dzienną najmu zgodnie z cennikiem dla danego Pojazdu.
(4.12) Minimalny okres najmu Pojazdu jest określany przez GOMARKET w cenniku, a wszelkie odstępstwa dla swej ważności wymagają potwierdzenia w
treści Umowy Najmu.
(4.13) Wynajem Pojazdu połączony z jego wydaniem Najemcy zależny jest od wpłaty depozytu w ustalonej formie. Depozyt zabezpiecza ewentualne
roszczenia GOMARKET o naprawienie szkód powstałych w związku z niewłaściwym wykonaniem Umowy Najmu przez Najemcę lub pokrycie
dodatkowych opłat przewidzianych w OWN, a obciążających Najemcę. Depozyt zostanie zwrócony w terminie 7 dni roboczych od daty zwrotu
Pojazdu przez Najemcę lub po ostatecznej wycenie szkody. Depozyt wynosi 4000 PLN za każdy wynajęty Pojazd, jeśli nie zostały zawarte
żadne inne postanowienia i jest płatny w terminie określonym w Umowie Najmu.
(4.14) Pozostałe kwoty wyrażone w EUR wskazane w niniejszych OWN będą przeliczane po kursie sprzedaży, z dnia ich wymagalności.
(4.15) Informacje publikowane w ulotkach, informatorach przez osoby trzecie, które wykraczają lub są sprzeczne ze specyfikacją usług i postanowieniami
opublikowanymi przez GOMARKET nie są wiążące dla GOMARKET.
(5) Odpowiedzialność
(5.1) Najemca Pojazdu zobowiązuje się do:
(5.1.1) przestrzegania przepisów prawa i ruchu drogowego obowiązujących w kraju, w którym użytkuje wypożyczony Pojazd i nie będzie „zasłaniać
się” ich nieznajomością,
(5.1.2) użytkowania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem,
(5.1.3) zapłaty na własny koszt wszelkich mandatów lub innych kar nałożonych za naruszenie przepisów, o których mowa wyżej,
(5.1.4) nie prowadzenia Pojazdu pod wpływem wszelkiego rodzaju środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości,
(5.1.5) nie brania udziału wypożyczonym Pojazdem w zawodach i nie używania go na drogach i terenach nieutwardzonych,
(5.1.6) nie przewożenia samochodem materiałów żrących, brudzących lub innych mogących powodować zniszczenie lub uszkodzenie jakichkolwiek
elementów wyposażenia Pojazdu,
(5.1.7) nie przewożenia Pojazdem przez granicę któregokolwiek kraju dóbr, środków zabronionych obowiązującymi przepisami.
(5.2) Najemca ponosi pełną odpowiedzialność (jest zobowiązany do pokrycia strat GOMARKET) do równowartości w PLN kwoty 680 EUR
brutto włącznie za szkody komunikacyjne powstałe z jego winy, niezależnie od wysokości szkody. W przypadku winy osób trzecich (konieczny
protokół policji i fizyczne - imienne wskazanie sprawcy), GOMARKET może zrezygnować z obciążenia Najemcy za powstałe szkody.
(5.3) Najemca ponosi pełną odpowiedzialność (jest zobowiązany do pokrycia strat GOMARKET) do równowartości w PLN 1500 EUR brutto
włącznie za szkody przy całkowitym zniszczeniu (z winy Najemcy) lub utracie Pojazdu, niezależnie od wysokości szkody. Przy całkowitym
zniszczeniu pojazdu z winy osób trzecich (konieczny protokół policji i fizyczne - imienne wskazanie sprawcy), GOMARKET może zrezygnować z
obciążenia Najemcy za powstałe szkody.
Zapoznałem(-am) się i akceptuję Ogólne Warunki Najmu
Data i podpis Klienta.....................................................

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego w GoMarket.pl
Nie podlegają ubezpieczeniu szkody w zakresie umeblowania, sprzętu audio-video, akcesoriów i inne wynikające z niedbałości Najemcy w
korzystaniu z Pojazdu i za te szkody Najemca odpowiada osobiście w pełnej wysokości. Najemca zostanie obciążony kosztami wymiany ogumienia
jeśli stan jego zużycia będzie nieproporcjonalny do ilości przejechanych kilometrów, bądź jego nadmierne zużycie będzie spowodowane
niewłaściwą eksploatacją lub będzie nosiło ślady uszkodzeń albo wymiany.
(5.5) Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie nie pokryte odszkodowaniem szkody wyrządzone osobom trzecim podczas użytkowania wynajmowanego
Pojazdu.
(5.6) Najemca ponosi pełną odpowiedzialność (nie obowiązują żadne ograniczenia) w razie odmówienia lub pomniejszenia wypłaty odszkodowania przez
Zakład Ubezpieczeń lub w przypadku szkód przekraczających otrzymane odszkodowanie, a szczególnie, gdy przyczyną szkody była lekkomyślność
lub niedbalstwo, wina umyślna, naruszenie przepisów, jazda pod wpływem środków odurzających. Ponadto Najemca (mimo ograniczeń w
odpowiedzialności wynikających z umowy) w pełni odpowiada, za szkody powstałe w wyniku braku respektowania gabarytów Pojazdu (wysokości,
szerokości, długości oraz masy ładunkowej), nieprawidłowego ładowania lub rozładowywania, i innych czynności określonych w instrukcji Pojazdu
(książce użytkownika Pojazdu).
(5.7) Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia w Pojeździe. Jego nie przestrzeganie spowoduje obciążenie Najemcy skutkami, w tym kosztami prania całej
tapicerki Pojazdu lub konieczności jej wymiany bez ograniczenia odpowiedzialności określonego w pkt. (5.2) i (5.3).
(5.8) Najemca podpisując Umowę Najmu bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z pozostawienia rzeczy w samochodzie i ich utraty jak też
uszkodzeń Pojazdu będących tego skutkiem. Równocześnie zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do GOMARKET z tytułu powyższych
zdarzeń.
(5.9) GOMARKET zastrzega sobie prawo do przesunięcia przewidzianego w Umowie terminu rozpoczęcia okresu najmu Pojazdu, z uwagi na usterki
techniczne mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy oraz bądź inne opóźnienia związane z wystąpieniem siły wyższej. W przypadku przewidywanego
opóźnienia przekraczającego 48 godzin, GOMARKET niezwłocznie powiadomi o tym Najemcę, który uprawniony będzie do otrzymania zwrotu
uiszczonych już na rzecz GOMARKET wpłat, a rezerwacja na Pojazd zostanie przesunięta lub anulowana i ewentualnie zawarta już Umowa Najmu
ulegnie rozwiązaniu. Najemcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do GOMARKET.
(5.10) Podczas postojów Pojazdu Najemca zobowiązuje się do pozostawienia Pojazdu zawsze zamkniętego, na parkingach strzeżonych albo pilnować go
osobiście. W razie nie zastosowania się do ww. warunków będzie on odpowiadał za szkody w Pojeździe i obciążony kosztami ich naprawienia.
(5.11) Wyrażenie zgody na przewóz Pojazdem zwierząt będzie rozpatrywane przez GOMARKET indywidualnie – zależnie od poszczególnych
przypadków.
(6) Naprawy, procedura w przypadku wypadku
(6.1) W celu uniknięcia zawyżenia kosztów odszkodowania GOMARKET jest zobowiązany przedstawić Najemcy rachunki za koszt napraw związanych z
uszkodzeniem Pojazdu, jeżeli naprawa była dokonana w serwisie zewnętrznym.
(6.2) Naprawy Pojazdu, które są konieczne do przeprowadzenia tak, aby zagwarantować dalszą bezpieczną podróż Pojazdem, mogą być wykonywane
przez Najemcę do kwoty w wysokości 150 EURO netto lub jej równowartości, bez uprzedniego powiadomienia GOMARKET. Koszt naprawy
przekraczający 150 EURO netto należy wcześniej skonsultować z GOMARKET.
(6.3) Koszty napraw Pojazdu, o których mowa wyżej, zostaną zwrócone Najemcy przez GOMARKET tylko na podstawie przedłożonych faktur
(rachunków) wystawionych po akceptacji na GOMARKET oraz okazaniu wymienionych części, jeśli Najemca nie jest odpowiedzialny za powstanie
uszkodzeń.
(6.4) Najemca jest uprawniony do uzyskania redukcji kwoty najmu Pojazdu w przypadku, gdy GOMARKET ponosi odpowiedzialność za szkody w
Pojeździe, które wystąpiły podczas użytkowania Pojazdu przez Najemcę, zgodnie z postanowieniami Umowy Najmu. Roszczenia o redukcję można
składać, gdy GOMARKET odmówił pomocy lub jej udzielenie było niemożliwe.
(6.5) Najemca winien natychmiast i bezwzględnie poinformować odpowiednie służby porządku ruchu drogowego (Policję) i GOMARKET o wypadku,
stłuczce, pożarze, kradzieży, włamaniu lub o innych uszkodzeniach w Pojeździe. Zgłoszenia innych osób nie będą respektowane. Protokół szkodowy
musi zawierać nazwiska, adresy osób wraz z numerami dokumentów oraz numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w zdarzeniu jak też dane
świadków tego zdarzeniu. Musi być sporządzony przez Policję i dostarczony przez Najemcę do GOMARKET nie później niż w momencie zwrotu
Pojazdu.
(7) Przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych Klienta
(7.1) Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez GOMARKET swoich danych osobowych do celów marketingowych związanych z
prowadzonym przez GOMARKET najmem Pojazdów.
(7.2) Wynajmujący może udostępnić dane osobowe Najemcy władzom odpowiedzialnym za prowadzenie spraw cywilnych oraz karnych, a Najemca
wyraża niniejszym na to zgodę, w następujących sytuacjach:
(7.2.1) gdy w rezerwacji i/lub zawartej Umowie Najmu Pojazdu Najemca podał nieprawdziwe dane, w tym posługiwał się fałszywymi lub
kradzionymi dowodami tożsamości,
(7.2.2) gdy Pojazd nie został zwrócony w czasie 24 godzin od momentu wygaśnięcia Umowy Najmu,
(7.2.3) w przypadku roszczeń w stosunku do Najemcy, co do których zostaną podjęte przez GOMARKET działania prawne,
(7.2.4) gdy Najemca nie zgłosił uszkodzeń pojazdu, złamał zasady kodeksu ruchu drogowego.
(5.4)

Zapoznałem(-am) się i akceptuję Ogólne Warunki Najmu
Data i podpis Klienta.....................................................
Wyrażam zgodę na obciążenie mojej karty kredytowej nr.: …………………………………… kwotą stanowiącą równowartość maksymalnej wysokości
depozytu – 4000zł brutto. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie ewentualnych kosztów wynikających z niedopełnienia powyższych Ogólnych
Warunków Najmu.

Data i podpis Klienta.....................................................
Wyrażam zgodę na zdalny zwrot pojazdu, tj. dokonanie oględzin stanu pojazdu zgodnie z protokołem, o którym mowa w pkt.2.6, bez mojej obecności.

Data i podpis Klienta.....................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GOMARKET.PL z prawem do wglądu i ich aktualizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 1333, poz. 883).

Data i podpis Klienta.....................................................

