Regulamin wypożyczalni samochodów sportowych
Speedy.pl
§1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi wypożyczenia samochodów
sportowych, świadczonej przez Speedy.pl należącego do Paweł Mastalerz sysunit.net,
Raciechowice 241, 32-415 Raciechowice, NIP: 6462753381, REGON: 121028364 (miejsce
świadczenia usługi - Zabawa 306, 32-415 Wieliczka) i odnosi się do stosunków pomiędzy
Usługodawcą oraz Wypożyczającym, wynikających z zawarcia przez Wypożyczającego i
Usługodawcę umowy najmu samochodu.

2.

Niniejszy Regulamin wraz z Protokołem zdawczo - odbiorczym stanowi załącznik do umowy
najmu zawieranej między Usługodawcą, a Wypożyczającym i jest z nią nierozerwalnie
związany.

3.

Wypożyczający jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z usługi zgodnie z jej
przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

§2
Definicje regulaminowe
1.

Wypożyczający: osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 21 lat lub posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej przez
Usługodawcę.

2.

Usługodawca: podmiot świadczący usługę na rzecz Wypożyczającego - Paweł Mastalerz
sysunit.net, Raciechowice 241, 32-415 Raciechowice, NIP: 6462753381, REGON: 121028364.

3.

Usługa: usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Wypożyczającego opierająca się na
wynajmie samochodów sportowych przy wykorzystaniu strony internetowej S
 peedy.pl.

4.

Ubezpieczenie: urządzenie gospodarcze, zapewniające
majątkowych, wywołanych przez zdarzenia losowe.

5.

Okres najmu: okres świadczenia usługi, wyznaczany od momentu odebrania samochodu z
dopełnieniem wszystkich aspektów formalnych, pozwalających na rozpoczęcie korzystania
z samochodu, do momentu jego zwrócenia Usługodawcy.

pokrycie

pewnych

potrzeb

§3
Prawa i obowiązki Usługodawcy
1.

Usługodawca oświadcza, że jest profesjonalistą w swojej branży, posiada w tym zakresie
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

2.

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością.

3.

Usługodawca ma prawo odmówić wykonania Usługi w przypadku, kiedy nie ma ku temu
warunków ze względu na napięty terminarz, niedostępność wybranego przez
Wypożyczającego
danego
modelu
samochodu,
problemy
w
komunikacji
z
Wypożyczającym, a także jeżeli nie otrzymuje od Wypożyczającego terminowej zapłaty za
świadczoną usługę, tj. opłata nie zostaje uiszczona w pełnej kwocie za pośrednictwem

elektronicznego systemu płatności w momencie złożenia zamówienia przez stronę
Speedy.pl ani w momencie odbioru samochodu.

§4
Prawa i obowiązki Wypożyczającego
1.

Wypożyczający jest zobowiązany do terminowego dokonania
Usługodawcy, zgodnie z zasadami opisanymi szerzej w § 6.

płatności

na

rzecz

2.

Wypożyczający jest odpowiedzialny za utratę, zniszczenie, uszkodzenie, wprowadzenie
zmian technicznych lub wizualizalnych, jak również za wszelkie inne szkody dotyczące
powierzonego mu mienia, powstałe w okresie od jego wydania do momentu zwrotu. Do
obowiązków Wypożyczającego należy odpowiednie zabezpieczenie samochodu przed m.in.
przed kradzieżą.

3.

Wypożyczający jest zobowiązany do korzystania z samochodu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w sposób, który nie doprowadzi do zagrożenia w ruchu drogowym dla
samego Wypożyczającego, jego pasażerów jak i innych uczestników ruchu.

4.

Wypożyczający samodzielnie wybiera okres wypożyczenia samochodu, zobowiązując się do
jego osobistego odbioru w miejscu świadczenia usługi wskazanym w § 1 pkt 1. Klient może po indywidualnych ustaleniach z Usługodawcą i uiszczeniu dodatkowej opłaty - odebrać
samochód z wskazanego przez siebie miejsca. W przypadku nieterminowego stawienia się
Wypożyczającego na wskazane miejsce, a co za tym idzie - w przypadku braku możliwości
odbioru samochodu i skorzystania z usługi Usługodawcy - z uwagi na jego gotowość do
świadczenia usługi przysługuje prawo do obciążenia Wypożyczającego na takich
warunkach, jak gdyby usługa została wykonana.

5.

Wypożyczający jest zobowiązany do zwrócenia samochodu w ustalonym terminie
bezpośrednio do siedziby działalności prowadzonej przez Usługodawcę lub - za uiszczoną
dodatkową kwotą - do innego miejsca odbioru ustalonego indywidualnie z Usługodawcą, miejsca wykonywania działalności przez Usługodawcę. Pozostawienie samochodu w innym
miejscu i nieprzekazanie go Usługodawcy będzie wiązać się z obciążeniem
Wypożyczającego karą umowną w wysokości 10000zł.

6.

W przypadku uszkodzeń dokonanych zarówno na zewnątrz pojazdu jak i w jego wnętrzu
wykraczających poza normalną eksploatację samochodu lub doprowadzenia samochodu
przez Wypożyczającego do stanu nieużywalności ze względu na dokonane zniszczenia,
Wypożyczający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy kwoty będącej
adekwatną rekompensatą za czasowe wyłączenie samochodu z floty, którą dysponuje
Usługodawca w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, do 5 000 zł oraz
pokrycie różnicy pomiędzy faktycznym kosztem naprawy uszkodzeń, a kwotą wypłaconą
przez Ubezpieczenie.

7.

W przypadku uszkodzeń dokonanych zarówno na zewnątrz pojazdu jak i w jego wnętrzu
wykraczających poza normalną eksploatację samochodu lub doprowadzenia samochodu
przez Wypożyczającego do stanu nieużywalności ze względu na zniszczenia dokonane w
wyniku okoliczności wyłączających możliwość pokrycia kosztów szkody przez
ubezpieczyciela - jak np. prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu - Wypożyczający
odpowiada samodzielnie względem Usługodawcy za pełną wartość szkody. Dodatkowo
Wypożyczający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy kwoty będącej
adekwatną rekompensatą za czasowe wyłączenie samochodu z floty, którą dysponuje
Usługodawca w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, do 5 000 zł.

8.

W przypadku doprowadzenia samochodu przez Wypożyczającego do stanu, który wymaga
specjalistycznego sprzątania, wykraczającego poza bieżący serwis samochodu (np. na
skutek przewożenia zwierząt, znacznego zabrudzenia tapicerki), Usługodawca obciąża
Wypożyczającego karą w wysokości 500zł oraz kosztami przywrócenia samochodu do
poprzedniego stanu.

9.

W przypadku zmiany terminu wypożyczenia lub całkowitej rezygnacji z zamówionej usługi,
Wypożyczający może bezkosztowo zgłosić Usługodawcy taką wolę z wyprzedzeniem min.
48 godzin. W przypadku zgłoszenia takiej woli nie później niż na 24 godzin przed umówioną
porą odbioru samochodu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zatrzymania 30%
wpłaconej opłaty. W przypadku zgłoszenia później niż na 24 godzin przed odbiorem
samochodu, Ustawodawca zatrzymuje pełną kwotę. Wypożyczający wyraża swoją wolę w
formie pisemnej na adres mailowy kontakt@speedy.pl.

10. Wypożyczającego
obowiązuje bezwzględny i całkowity zakaz podnajmowania
wypożyczonego mienia, jego dzierżawy lub udostępniania na wyłączność podmiotom
trzecim.
11.

W przypadku niedopełnienia przez Usługodawcę terminu udostępnienia samochodu, który
to wcześniej był zatwierdzony w procesie składania zamówienia, Wypożyczającemu należy
się zwrot poniesionych kosztów w wysokości całości wartości zamówienia.

12. Wszelkie reklamacje związane
Wypożyczający może kierować
rozpatrywana w ciągu 14 dni
poinformowany również drogą
reklamacją.

z jakością usług świadczonych przez Usługodawcę,
na adres mailowy: kontakt@speedy.pl. Reklamacja jest
roboczych, a o jej rezultacie Wypożyczający zostaje
mailową, pod adresem z którego nadał wiadomość z

§5
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1.

Administratorem danych jest Paweł Mastalerz sysunit.net, Raciechowice 241, 32-415
Raciechowice, NIP: 6462753381, REGON: 121028364.

2.

Dane osobowe podane przez Wypożyczającego są wykorzystywane w zakresie koniecznym
do prawidłowej realizacji Usługi przez Usługodawcę.

3.

W celu realizacji wybranej usługi Wypożyczający udostępnia następujące dane:
a.
b.
c.

4.

Wypożyczający jako podmiot, którego dane podlegają przetwarzaniu ma prawo do:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

5.

imię i nazwisko
adres mailowy
numer telefonu komórkowego

sprostowania,
usunięcia
ograniczenia przetwarzania
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ograniczenie przetwarzania przez Wypożyczającego poprzez niewyrażenie zgody za
pośrednictwem stosownego check-box’a lub zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania,
nie pozwala na realizację usługi przez Usługodawcę.

6.

Paweł
Mastalerz
sysunit.net
jako
podmiot
przetwarzający
dane
dotyczące
Wypożyczającego, przekazane mu przez Usługodawcę, jest zobowiązany do zaufania pełnej
poufności danych i postępowania w zgodzie ze standardami bezpieczeństwa danych
ustalonymi przez Usługodawcę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz
europejskiego z zakresu ochrony danych osobowych.

7.

Dane osobowe Wypożyczającego nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach
marketingowych.

§6
Płatności
1.

Wypożyczający jest zobowiązany do uiszczania zapłaty za usługę drogą elektroniczną,
bezpośrednio po uzupełnieniu i zatwierdzeniu formularza zamówienia albo w miejscu
świadczenia usługi, przed odebraniem samochodu.

2.

Zapłata na poczet wykonywanej usługi nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez
Wypożyczającego z usługi w trakcie jej wykonywania.

3.

Jedynym przypadkiem zwrotu kosztów poniesionych przez Wypożyczającego jest sytuacja,
kiedy usługa nie zostanie dostarczona Wypożyczającemu na czas lub kiedy w terminie nie
późniejszym niż na 48 godziny przed rozpoczęciem korzystania z usługi Wypożyczający z
niej zrezygnuje.

4.

Rozliczenia transakcji wykonanych on-line, tuż po procesie złożenia zamówienia dokonuje
przelewy24.pl oraz PayPal.

§7
Postanowienia końcowe
1.

Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia
zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie; Wypożyczający będzie informowany o
zmianach przez wyświetlenie komunikatu na głównej stronie Speedy,pl oraz drogą mailową
na adres wskazany w formularzu zamówienia.

2.

Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest
Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

TABELA OPŁAT
Opłata za nieterminowy zwrot samochodu

200zł za każdą godzinę opóźnienia

Opłata za zwrot samochodu z niepełnym bakiem paliwa

10zł za każdy brakujący litr

Opłata za oddanie brudnego samochodu wymagającego
specjalistycznego czyszczenia

500zł + pokrycie kosztów usunięcia
zanieczyszczeń

Opłata za złamanie zakazu palenia papierosów we wnętrzu
samochodu

500zł

Opłata za zużycie bieżnika powyżej 0.3 mm

1000zł za każdy mm bieżnika

Opłata za uszkodzenie rantu felgi (w zależności od stopnia
uszkodzenia)

Porsche 718 Cayman: od 3000zł
Mercedes-AMG A35: od 500zł
Ford Mustang GT: od 500zł

Opłata za zgubienie elementów samochodu

-

kluczyki 2000zł
zestaw naprawczy 1000zł
lewarek, klucze 1000zł

Opłata za wskazanie Wypożyczającego jako sprawcy
wykroczenia lub przestępstwa

200zł

Opłata za porzucenie samochodu

10000zł

Opłata za użycie samochodu do:
odpalenia innego samochodu
holowania

5000zł

Opłata za opuszczenie przez pojazd granic Rzeczypospolitej
Polskiej bez zgody Usługodawcy

10000zł

Opłata za korzystanie z samochodu poza drogami
publicznymi (w szczególności na torze wyścigowym) bez
zgody Usługodawcy

30000zł

