
CENNIK / TABELA OPŁAT

4 TRANS Mirosław Poterejko, ul. Gołęszyców 37, 41-600 Świętochłowice NIP 6271120297
(obowiązuje od 1.7.2021)

 

Kara umowna/ opłata kwota

Brak kluczyka nie posiadającego sterownika centralnego zamka 500,00 zł

Brak lub uszkodzenie pilota do alarmu 500,00 zł

Brak lub uszkodzenie panelu do radia 500,00 zł

Brak dokumentów samochodu (nie dotyczy kradzieży samochodu) 500,00 zł

Brak polisy ubezpieczeniowej, tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każdy) 200,00 zł

Palenie tytoniu w samochodzie kara umowna 500,00 zł

Złamanie zakazu przewożenia zwierząt, usuwanie sierści zwierząt 300,00 zł

Uzupełnienie paliwa, za każdy brakujący litr 6,00 zł

Zwrot brudnego samochodu, jeśli przekazany był czysty 50,00 zł

Zwrot samochodu z zabrudzoną brudną tapicerką 250,00 zł

Zwrot samochodu z uszkodzoną tapicerką 150% kosztu naprawy

Zwrot samochodu z uszkodzonymi elementami wnętrza 150% kosztu naprawy

Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka 80,00 zł

Uszkodzenia karoserii (tzw parkingowe zarysowania, drobne obicia) nie wynikające z wypadku/kolizji. Opłata za jeden element  (oddzielne elementy 
nadające się do malowania/ wymiany/ naprawy np. drzwi, pokrywa silnika, zderzak itp.) 

1 000,00 zł

Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem 300,00 zł

Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej 500,00 zł

Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem 2 500,00 zł

Demontaż części samochodu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego 2 500,00 zł

Brak wyposażenia samochodu nie wymienionego w cenniku 2 500,00 zł + koszt uzupełnienia tej części
w serwisie

Udzielenie informacji o najemcy (mandaty, opłaty parkingowe itd..) 50,00 zł

Udzielenie informacji o najemcy (mandaty, opłaty parkingowe itd..) instytucjom zagranicznym 150,00 zł

Refaktura kosztów poniesionych przez Wynajmującego, a nie opłaconych przez Najemcę z tytułu opłat i kar związanych z wykroczeniem lub innej 
opłaty pod jakimkolwiek tytułem.

50,00 zł

Bezumowne przedłużenie umowy najmu 300% czynszu za każdy dzień

Wezwanie do zwrotu samochodu 100,00 zł

Monit telefoniczny 50,00 zł

Pisemne wezwanie do zapłaty 100,00 zł

Dodatkowy kierowca (użytkownik uprawniony do prowadzenia pojazdu) 25,00 zł (

Opłata za rezygnację z wykonania umowy do 48 h przed datą rozpoczęcia najmu 100,00 zł

Opłata za rezygnację z wykonania umowy na 48 h lub mniej przed rozpoczęciem najmu 300,00 zł

Dodatkowa opłata za przekroczenie limitu kilometrów Klasa A,B, Pozostałe

50 gr/ km 50 gr/ km

Pakiet SCDW (Super Collision  Damage Waiver)-  znosi udział własny w przypadku uszkodzenia w wyniku kolizji i szkód parkingowych, z 
wyłączeniem kradzieży, wynosi dodatkowo złotych za dzień:  Pakiet nie obejmuje szkód: szyby oraz felgi i opony (uszkodzenie)

30,00 zł / doba

Pakiet STP (Super Theft Protection)-  redukuje lub znosi udział własny w przypadku kradzieży. Tylko w pakiecie z SCDW

Pakiet SCDW+STP Pakiet nie obejmuje szkód: szyby oraz felgi i opony (uszkodzenie, kradzież) 50,00 zł / doba

Do każdej opłaty wynikającej z tabeli opłat i prowizji doliczany jest podatek VAT według stawki właściwej na dzień wystawienia faktury przez
Wynajmującego.
Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w Tabeli, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania opłat i prowizji w wysokości faktycznie
poniesionych kosztów, o ile takie występują. 


