
REGULAMIN WYPOŻYCZENIA RENAULT ZOE  

Z DNIA 09.03.2020 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Użyczającym pojazd jest spółka Auto Reve Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 67A w Toruniu, 

87-100 (dalej zwana również Użyczającym). Spółka Auto Reve Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym w Toruniu VII Wydz. Gospodarczy - KRS 0000144523. Kapitał zakładowy  532 000 PLN. NIP: 

5542400655.  

a) Do wypożyczenia jest model osobowy, elektryczny Renault Zoe.  

b) Wypożyczyć auto, na warunkach określonych w Regulaminie, może każda pełnoletnia osoba fizyczna, która 

skończyła 21 lat, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski oraz posiadająca aktualne prawo jazdy 

kategorii B co najmniej od 3 lat (dalej zwana również Wypożyczający).  

c) Wydanie samochodu Renault Zoe odbywa się na podstawie umowy z Użyczającym, stanowiącej integralną 

część niniejszego regulaminu. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu wypożyczający akceptuje 

jednocześnie treść umowy użyczenia.  

d) Wypożyczenie odbywa się wyłącznie na teranie Polski. 

 

 

2. ZASADY PROWADZENIA WYPOŻYCZENIA  

Wypożyczający Renault Zoe powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie:  

a) W chwili wypożyczania samochodu posiadać aktualne prawo jazdy kategorii B co najmniej od 3 lat.  

b) Użyczający zapisuje się poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny lub osobisty w siedzibie Użyczającego z 

Użyczającym.  

c) Podczas wizyty u Użyczającego, osoba wypożyczająca Renault Zoe zawiera umowę użyczenia pojazdu. Przy 

zawieraniu umowy użyczenia pojazdu Wypożyczający opłaca wypożyczenie pojazdu kwotą w wysokości 99 zł 

brutto za każde rozpoczęte 24 godziny wypożyczenia pojazdu oraz wpłaca kaucję w wysokości 500 zł. Forma 

wpłaty jest ustalana indywidualnie z Użyczającym, zwrot kaucji jest dokonywany w takiej samej formie, w jakiej 

nastąpiła jej wpłata. Kaucja ta jest rozliczana przy zwrocie pojazdu przez Wypożyczającego po zakończeniu 

użyczenia. Ewentualne koszty usunięcia rażącego zabrudzenia pojazdu, uszkodzenia, w tym jego wnętrza, 

zostaną ̨pokryte z kaucji 500 zł zapłaconej przez Użyczającego.  

d) Wypożyczający, ponosząc dodatkową opłatę w wysokości 30 zł brutto za każdy dzień trwania umowy 

użyczenia, może od Użyczającego wraz z pojazdem otrzymać kartę, która umożliwia ładowanie wypożyczonego 

pojazdu na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych obsługiwanych przez firmę GreenWay Polska Sp. z o.o. 

Zwrot karty następuje wraz ze zwrotem wypożyczonego pojazdu, zgodnie z warunkami określonymi w umowie 

użyczenia.  

 

 

3. WYDANIE I ZWROT POJAZDU  

Wypożyczający odbiera od Użyczającego ustalony pojazd na czas określony w umowie użyczenia.  

   

a) Pojazd jest udostępniany jest podstawie aktualnego prawa jazdy, po podpisaniu umowy użyczenia z 

Użyczającym, z naładowanym akumulatorem trakcyjnym, w dobrym stanie technicznym, z kompletem 

wymaganych dokumentów i jednym kompletem kluczy.  

b) Wypożyczający jest zobowiązany zwrócić samochód w stanie technicznym niepogorszonym, w miejscu i 

terminie określonych w umowie użyczenia. Zwyczajowo odbioru samochodu dokonuje się w siedzibie 



Użyczającego od poniedziałku do  soboty w godz. 9.00-17.00 (do godziny 13.30 w soboty), a zwrotu przed 

upływem 24 godzin, chyba że okres wypożyczenia jest dłuższy.  

c) W ramach odbioru i zwrotu samochodu Wypożyczający zobowiązany jest do zweryfikowania, wspólnie z 

pracownikiem Użyczającego, stanu samochodu oraz po uwzględnieniu w protokole zdawczo-odbiorczym 

wszelkich zmian w stosunku do stanu, w którym samochód był odbierany i wydawany, podpisania tego 

protokołu.  

d) Wypożyczający jest świadomy, że jeśli samochód nie zostanie zwrócony przez niego w miejscu i/lub terminie, 

które zostały ustalone w umowie użyczenia, może zostać obciążony przez Użyczającego kosztem 

odpowiadającym dziennej stawce wynajmu samochodu zastępczego przewidzianym dla tej klasy samochodu u 

tego Użyczającego.  

Rozpoczęcie 25 godziny wypożyczenia traktowane jest jako rozpoczęcie nowej doby wypożyczenia wg cennika.   

e) W przypadku rozładowania akumulatora trakcyjnego i konieczności holowania pojazdu do siedziby Auto 

Reve Sp. z o.o., kosztami zostanie obciążony Wypożyczający.  

f) Wypożyczający jest również świadomy, że koszt usunięcia rażącego zabrudzenia pojazdu, w tym jego wnętrza 

lub/i wszelkich uszkodzeń, zostaną ̨pokryte z kaucji 500 zł.  

g) Samochód przekazywany wypożyczającemu posiada obowiązkowe ubezpieczenie zgodnie z polisą 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC). Warunki ubezpieczenia OC są do wglądu w siedzibie 

Użyczającego.  

h) Wszystkie informacje dotyczące wypożyczenia dostępne są u Użyczającego.  


