ZESTAWIENIE KAR UMOWNYCH/OPŁAT DODATKOWYCH JCC
Lp.

Opis

Kary Umowne/Opłaty Dodatkowe

1.

Brak lub uszkodzenie dowodu rejestracyjnego,
polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej
lub naklejki rejestracyjnej na szybie

2.

Brak lub uszkodzenie kluczyka pojazdu

3.

Brak lub uszkodzenie wyposażenia auta
gaśnicy/trójkąta/apteczki/słuchawek
/lodówki/ekranów DVD i innych z protokołu

cena wyposażenia + 200 zł

4.

Utrata gwarancji na pojazd z winy Najemcy

10% wartości auta

5.

Palenie tytoniu lub inny nieprzyjemny zapach
/usuniecie zapachu

500 zł

6.

Zabrudzenie tapicerki, przewożenie zwierząt
bez pokrowca (czyszczenie tapicerki)

500 zł

7.

Holowanie innych pojazdów

1 000 zł

8.

Holowanie pojazdu

1 000 zł

9.

Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem lub i nie zgłoszonej wynajmującemu (za każdą stwierdzoną
osobę z osobna)

1 000 zł

10.

Niedozwolone przemieszczenie pojazdu poza
granicę

5 000 zł

11.

Ekstremalne zabrudzenie pojazdu (kompletne
mycie + dodatkowa kosmetyka pojazdu

1 000 zł

12.

Zwrot auta z niepełnym bakiem (poniżej 75%)

500 zł

13.

Zatankowanie złego paliwa

koszt holowania/naprawy + stawka
dobowa za przestój + stawka dobowa
za wypożyczenie auta x czas naprawy

14.

Demontaż / zmiana części

serwis diagnostyka + części
+ holowanie + stawka dobowa za przestój

15.

Demontaż GPS

koszty wyrobienia + 200 zł

cena zaprogramowanego kluczyka
+ 200 zł

wartość samochodu

Lp.

Opis

16.

Opłata za uszkodzenie wnętrza samochodu i
jego elementów składowych

17.

Uszkodzenie opony z winy wynajmującego
(np. dziura)

Kary Umowne/Opłaty Dodatkowe
koszt naprawy/wymiany elementów
+ stawka dobowa za przestój

oszt opony i / lub felgi + holowanie
+ przestój stawka dobowa x czas
opłata za holowanie, opłata parkingowa
czyli pobyt plus opłata za przestój
samochodu jeśli pobyt na parkingu
policyjny był powyżej czasu wynajmu

18.

Opłaty za holowanie pojazdu na parking
policyjny

19.

opłata za przekroczenie limitu kilometrów

zgodnie z umową

20.

opłata za usługę door to door (koszt lawety)

2,46 zł km plus 500 zł za pracownika
+ hotel ewentualnie ***

21.

Opłaty administracyjne związane z wyceną
szkód

1 000 zł

22.

Przedłużenie najmu pojazdu powyżej
1 godziny bez zgody wynajmującego

23.

Udostępnienie danych organom
uprawnionym (mandat i.t.p)

24.

opłata za fotelik dziecięcy

stawka dobowa + 500%

100 zł

25 zł / dzień

