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OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU MOTOCYKLA  
 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Wynajmujący oświadcza, iż posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem niniejszej umowy w zakresie określonym 

treścią niniejszej Umowy. 

1.2 Najemca oświadcza, iż stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie zgłasza do niego zastrzeżeń. 

1.3 Najemca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami obsługi pojazdu, warunkami ubezpieczenia i nie wnosi żadnych uwag. 

1.4 Najemca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia i umiejętności konieczne do prowadzenia pojazdu. 

1.5 Najemca zobowiązuje się używania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem oraz do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, 

iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy (min. co 500km). 

 

2. Zakres umowy 
2.1 Przedmiotem umowy z Wynajmującym jest wyłącznie wynajem motocykla w celu wykorzystania go w celach rekreacyjnych.  
2.2 Najem motocykla oparty jest na umowie najmu i zaczyna się w chwili, gdy Najemca przejmuje pojazd od Wynajmującego. 
2.3 Wynajmujący nie oferuje usług turystycznych. Najemca samodzielnie organizuje swoją podróż i użytkuje pojazd na własną 
odpowiedzialność. 
 

3. Wiek Najemcy, prawo jazdy, dokumenty niezbędne do podpisania umowy najmu 
3.1 Minimalny wiek Najemcy i Kierowcy to 24 lata. Kierowca musi posiadać prawo jazdy kat. A. Do podpisania umowy najmu 
niezbędne są dwa dokumenty potwierdzające tożsamość Najemcy lub w przypadku firm odpis z KRS (wypis z ewidencji) oraz 
dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego. 
 

4. Wydanie dokumentów 

4.1 Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z pojazdem opisanym w Umowie: kluczyki, dowód rejestracyjny, polisę 

ubezpieczeniową OC/Assistance, kluczyki od stosowanych w pojeździe zabezpieczeń. 

 

5. Odpowiedzialność Najemcy 

5.1 Po upływie terminu najmu określonego w Umowie Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu przedmiotu najmu. 

5.2 Najemca zwraca motocykl w określonym czasie i nie ma możliwości przedłużenia umowy najmu bez zgody Wynajmującego. 

5.3 Zmiany Umowy Wynajmu po jej podpisaniu przez Najemcę mogą zostać dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności jedynie za porozumieniem stron. 
 
6. Opłaty za wynajem, ubezpieczenia. 
6.1 Opłata najmu jest ceną wynikającą z Cennika stanowiącego załącznik do Umowy najmu, obowiązuje ona zawsze poza 
przypadkami, gdy podjęto inne postanowienia. 
6.2 Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym bakiem i tak też musi zostać zwrócony. W przeciwnym razie Wynajmujący 
obciąży Najemcę kosztami paliwa – opłata zgodna z Cennikiem. 
6.3 Jeśli pojazd zostanie zwrócony po wygaśnięciu zawartej umowy Wynajmujący pobiera opłatę dodatkową za każdą 
rozpoczętą godzinę po terminie zwrotu pojazdu – opłata zgodnie z cennikiem. 
 
7. Rezerwacja, zawarcie umowy, przedmiot usługi 
7.1 Klient dokonując rezerwacji zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu w oparciu o poniższe warunki i specyfikację usług 
zawartych w umowie najmu. Rezerwacja traktowana jest jak zamówienie Najemcy, wiążące Wynajmującego po pisemnym 
zaakceptowaniu warunków najmu oraz wpłaceniu zaliczki. 
7.2 Klient dokonuje rezerwacji konkretnego motocykla. Klient ma możliwość oglądnięcia motocykla przed dokonaniem opłaty 
rezerwacyjnej, w siedzibie Wynajmującego, w terminie wskazanym przez Wynajmującego. 
7.3 W przypadku dokonywania rezerwacji w sposób elektroniczny Wynajmujący powinien potwierdzić Klientowi otrzymanie 
rezerwacji oraz zaliczki niezwłocznie w sposób elektroniczny (w ciągu 24h). Potwierdzenie otrzymania rezerwacji i zaliczki 
przekazane elektronicznie oznacza wpisanie Klienta na listę zainteresowanych najmem i jest jednoznaczne z potwierdzeniem 
rezerwacji (zawarciem umowy).  
 
8. Warunki płatności, depozyt 
8.1 Opłata za wynajem jest naliczana zgodnie z aktualną ofertą firmy Mobirem Rafał Rudol. Procentowa wartość zaliczki 
koniecznej do rezerwacji terminu określona jest w Umowie. Brak przekazania zaliczki w ustalonym przez strony terminie 
traktowany jest jako rezygnacja z rezerwacji terminu. Brak wpłaty drugiej transzy w określonym terminie lub nie pojawienie się 
Najemcy na odbiór pojazdu będzie traktowane jako rezygnacja z wynajmu, a opłata rezerwacyjna przepadnie w całości na rzecz 
Wynajmującego. 
8.2 Opłata za wynajem przekazywana jest przez Najemcę w dwóch transzach: 
I transza – opłata rezerwacyjna w wysokości 20% całkowitej opłaty, nie mniej niż 200 PLN – przekazywana przy rezerwacji. 
II transza – opłata stanowiąca uzupełnienie do całkowitej opłaty przekazywana najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Najemcy. 
8.3 Depozyt na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego płatny jest w kwocie uzgodnionej na podstawie 
Cennika, najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Najemcy. Depozyt zostanie zwrócony bezpośrednio po właściwym zwrocie 
pojazdu przy prawidłowym wykonaniu umowy najmu. W przypadku konieczności wykonania szczegółowego przeglądu w 
terminie do 7 dni roboczych od dnia zwrotu pojazdu depozyt zostanie pomniejszony o wszystkie wydatki związane z 
niewłaściwym wykonaniem umowy przez Najemcę. 
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8.4 Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 5 godzin po terminie wskazanym w Umowie Wynajmu i nie skontaktuje się z 
Wynajmującym, spowoduje to całkowita utratę kaucji. 
 
9. Odstąpienie od umowy oraz zmiany rezerwacji 
9.1 Po dopełnieniu warunków rezerwacji Najemca nie ma możliwości dowolnego dokonania zmian odnośnie daty rozpoczęcia 
terminu najmu, typu pojazdu, miejsca odbioru lub zwrotu pojazdu. Jeśli Wynajmujący oświadczy, iż zmiana rezerwacji jest 
możliwa, przeprowadzona zostaje na prośbę Najemcy. 
9.2 W przypadku odstąpienia przez Najemcę od umowy przed odbiorem pojazdu lub nieodebrania pojazdu w określonym w 
umowie czasie i miejscu, Wynajmujący obciąża Klienta kosztami w wysokości opłaty rezerwacyjnej. 
 
10. Procedura w przypadku uszkodzeń, wypadków i innych nagłych zdarzeń 
10.1 Najemca musi natychmiast poinformować Wynajmującego oraz właściwe organy państwowe o wypadku, pożarze, 
kradzieży lub o innych uszkodzeniach czy zniszczeniach.  
10.2 W przypadku uszkodzeń wykluczających wynajęty pojazd z dalszego użytkowania, Najemca zobowiązany jest 
zorganizować transport pojazdu do ustalonego z Wynajmującym miejsca zwrotu lub siedziby Wynajmującego (np. poprzez 
skorzystanie z polisy Assistance). 
 
11. Odpowiedzialność, zasady odszkodowań 
11.1 Za szkody powstałe w wynajętym pojeździe w okresie wynajmu, odpowiedzialność finansowa Najemcy jest ograniczona do 
wysokości wpłaconego depozytu. 
11.2 Za wystąpienie szkody komunikacyjnej lub zniszczenie pojazdu nie przekraczające wysokości depozytu, odpowiada Klient. 
Równowartość tej szkody potrącana jest z depozytu. 
11.3 Wycena uszkodzeń dokonywana jest przez Wynajmującego lub przez serwis Wilcza Garage lub przez serwis Moto-Top 
Adam Dukała. Najemca ma prawo zdecydować, który podmiot (jeden) dokona wyceny uszkodzeń pojazdu. 
11.4 Żadne ograniczenia w odpowiedzialności Najemcy nie obowiązują w przypadku, gdy powodem powstania szkód było 
naruszenie przepisów, jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz gdy kierowcą pojazdu była osoba nieuprawniona. 
11.5 Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z użytkowaniem wynajętego 
pojazdu, nie pokryte odszkodowaniem. 
11.6 Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, mandaty, kary, które powstały w związku z użytkowaniem pojazdu, a 
którymi zostanie obciążony Wynajmujący, chyba że powstały one z winy Wynajmującego. 
11.7 Najemca Pojazdu zobowiązuje się do pozostawienia pojazdu zawsze zamkniętego i zabezpieczonego przed kradzieżą. 
 
12. Uprawnieni kierowcy, ograniczenia w użytkowaniu, podróże zagraniczne 
12.1 Pojazd może być kierowany tylko przez Najemcę. 
12.2 Najemca nie może użytkować pojazdu w następujących celach: udział w imprezach motocyklowych, testach motocykli, 
transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych; pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z 
prawem, nawet jeśli nie podlegają one karze pozbawienia wolności; do dalszego wynajmu; do innych celów które wykraczają 
poza postanowienia umowy, a w szczególności do celów nie związanych z jazdą. 
12.3 Istnieje możliwość podróżowania wynajętym pojazdem do krajów europejskich za zgodą Wynajmującego. 
 
13. Przekazanie oraz zwrot pojazdu. 
13.1 Najemca jest zobowiązany odbyć szczegółowy instruktaż związany z użytkowaniem pojazdu, który odbywa się w miejscu 
odbioru pojazdu, przed jego wydaniem. 
13.2 Wynajmujący wynajmuje Najemcy Pojazd sprawny technicznie. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, czy 
uszkodzeń Najemca winien zgłosić Wynajmującemu w chwili wydania Pojazdu, co będzie przedmiotem niezwłocznego ustalenia 
i oceny przez Wynajmującego. 
13.3 Najemca jest zobowiązany zwrócić Pojazd w stanie nie gorszym od tego w jakim go wynajął. Miejscem zwrotu jest 
domyślnie miejsce wydania pojazdu Najemcy, chyba że postanowiono inaczej. 
 
14. Prawodawstwo i miejsce jurysdykcji 
14.1 W przypadku wszczęcia postępowania sądowego na tle roszczeń wynikłych z Umowy przez Najemcę przeciw 
Wynajmującemu sądem właściwym jest sąd polski. Najemca może podjąć czynności prawne tylko w uprawnionych placówkach 
i sądach właściwych według siedziby Wynajmującego.  
14.2 Miejsce zameldowania (siedziba) Najemcy lub siedziba Wynajmującego są miejscem gdzie Wynajmujący może według 
swego wyboru podjąć czynności prawne przeciw Najemcy. 
 
15. Zmiany Warunków Najmu 
15.1 Jeśli w wyniku indywidualnych ustaleń z Klientem, Mobirem Rafał Rudol wyraził zgodę na zmianę niektórych ustaleń 
Warunków najmu, muszą one zostać odnotowane pisemnie w Umowie najmu pod rygorem nieważności. 
 
16. Postanowienia końcowe 

16.1 Najemca oświadcza i zapewnia, iż zapoznał się z treścią niniejszej Umowy i nie wnosi zastrzeżeń do jej treści. 

16.2 Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

16.3 Wszelkie spory lub roszczenia pomiędzy Stronami wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, bez względu na to 

czy spory te lub roszczenia wynikają z niniejszej Umowy czy z przepisów prawa, będą rozpatrywane przez Sąd miejscowo 

właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego. 

16.4 W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. 


