
Załącznik nr 1 do regulaminu
krótkoterminowego wynajmu pojazdów w Mitrans Service Ireneusz Michalak

z dnia 02-07-2018 z późniejszymi zmianami

Cennik opłat dodatkowych i kar umownych

Opłaty dodatkowe

1 zagubienie dowodu rejestracyjnego pojazdu 1000,00

2 zagubienie tablicy rejestracyjnej pojazdu 500,00

3 zagubienie książki gwarancyjnej pojazdu lub potwierdzenia ubezpieczenia OC 500,00

4 zagubienie instrukcji obsługi pojazdu 400,00

5 zagubienie kluczyka od pojazdu 1000,00

6 zagubienie klucza do windy 150,00

7 zagubienie klucza do kół 200,00

8 zagubienie podnośnika 450,00

9 zagubienie koła zapasowego 1500,00

10 zagubienie kołpaka koła 200,00

11 palenie tytoniu w pojeździe 400,00

12 spożywanie posiłków w pojeździe 200,00

13 zagubienie potwierdzenia UDT lub książki obsługi windy 350,00

14 wskazanie kierującego w postępowaniu : administracyjnym, karnym, mandatowym i in. 60,00

Kary umowne

1 opuszczenie terytorium RP bez zezwolenia 800,00

2 opóźnienie zwrotu pojazdu do 8 godzin – za każdą rozpoczętą godzinę 70,00

3 opóźnienie zwrotu pojazdu powyżej 8 godzin – za każdy rozpoczęty dzień stawka dzienna x 2

Opłaty za zwrot brudnego pojazdu

1 mycie zewnętrzne pojazdu lub 80,00

2 czyszczenie wewnętrzne pojazdu 50,00

Opłaty za uszkodzenie pojazdu

1 szkody objęte ubezpieczeniem OC i AC – udział własny 1500,00

2 szkody nieobjęte ubezpieczeniem AC Wg kosztu naprawy

Zwolnienia z opłat, rabaty i upusty

1 stały klient Mitrans Service Ireneusz Michalak - rabat 10,00%

2 wynajem na weekend od (piątku 14:00 do poniedziałku 8:00) – rabat 15,00%

Warunki przejścia kaucji Najemcy na rzecz Wynajmującego

1 szkoda całkowita w pojeździe 100,00%

2 kradzież pojazdu na skutek zaniedbań Najemcy 100,00%

3 próba przywłaszczenia lub przywłaszczenie pojazdu przez Najemcę 100,00%

4 uszkodzenie napędu hydraulicznego windy 100,00%

5 uszkodzenie silnika 100,00%

6 uszkodzenie skrzyni biegów 100,00%

7 Niepodstawienie pojazdu w określonym przez Najemcę terminie do Stacji kontroli 
pojazdów w celu dokonania przeglądu rejestracyjnego

100,00%

8 Niepodstawienie pojazdu w określonym przez Najemcę terminie do wyznaczonego 
serwisu w celu dokonania planowej obsługi technicznej pojazdu lub windy hydraulicznej

70,00%


