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§ 1 

Definicje  

Biorący – klient, biorący Pojazd w użyczenie na 
zasadach określonych w OW i Części Szczególnej 
Umowy; 

Część Szczególna Umowy  – część Umowy, 
określająca szczególne warunki użyczenia Pojazdu, w 
tym: termin użyczenia oraz markę, model numer VIN i 
numer rejestracyjny Pojazdu, czas trwania Umowy, 
termin i miejsce odbioru i zwrotu Pojazdu;  

Kaucja - kaucja, o której mowa w § 4 ust. 12 – 13 OWU;  

Oferta – zaproszenie do zawarcia Umowy, 
wystosowane przez Użyczającego do Biorącego, 
dotyczące użyczenia Pojazdu; 

Ogólne Warunki Użyczenia Pojazdu lub OWU – część 
Umowy, określająca ogólne warunki użyczenia Pojazdu;  

Pojazd – pojazd, do którego tytuł prawny przysługuje 
Użyczającemu, będący przedmiotem Umowy, oddawany 
na jej podstawie Biorącemu do bezpłatnego używania; 

Strony – Biorący i Użyczający;  

Umowa – umowa użyczenia pojazdu, zawarta między 
Biorącym a Użyczającym, na którą składa się Część 
Szczególna Umowy oraz Ogólne Warunki;  

Użyczający – autoryzowany partner Renault, wskazany 
w Części Szczególnej Umowy. 

 

§ 2  

WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY  

1. Z Oferty może skorzystać Biorący, który:  

a. jest pełnoletnią osobą fizyczną, która 

skończyła 21 lat,  

b. posiada adres zamieszkania i 

zameldowania na terenie Polski, 

c. posiada aktualne prawo jazdy kategorii 

B co najmniej od 3 lat,  

d. nie korzystał wcześniej z akcji „Twoje 

24h z hybrydą Renault” lub Oferty w 

odniesieniu do modelu pojazdu 

określonego w Części Szczególnej 

Umowy.  

2. Biorący może wyłącznie raz skorzystać z Oferty 

użyczenia Pojazdu danego modelu.  

3. Użyczający jest uprawniony do weryfikacji 

spełniania powyższych warunków przez 

Biorącego przed zawarciem Umowy.  

4. W celu skorzystania z Oferty Biorący 

zobowiązany jest do zawarcia z Użyczającym 

Umowy.  

§ 3 

WARUNKI UŻYCZENIA, W TYM WYDANIA I 
ODBIORU POJZADU 

1. Na podstawie Umowy Użyczający oddaje 

Pojazd Biorącemu do bezpłatnego używania.  

2. Przed wydaniem Pojazdu, Biorący zobowiązany 

jest do odbycia Pojazdem jazdy próbnej z 

pracownikiem Autoryzowanego Partnera 

Renault. Przed odbyciem jazdy próbnej Biorący 

zostanie poproszony o wypełnienie ankiety.  

3. Biorący uprawniony jest do używania Pojazdu 

przez maksymalnie 24 h od momentu wydania 

Pojazdu i nie przekraczając limitu 300 km 

przebiegu od momentu wydania mu Pojazdu. 

Koszt przekroczenia limitu przebiegu zostanie 

naliczony wg stawki 50 gr za każdy kilometr 

powyżej ww. limitu. 

4. Biorący odbiera od Użyczającego Pojazd z 

kompletem wymaganych dokumentów, jednym 

kompletem kluczy/kartą dostępu i z pełnym 

zbiornikiem paliwa oraz dodatkowym 

wyposażeniem określonym w protokole, o 

którym mowa w ust. 7 poniżej  i jest zobowiązany 

do zwrotu Pojazdu w stanie w jakim go odebrał.  

5. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu Pojazdu 

powinny zostać zgłoszone Użyczającemu w 

momencie wydania Pojazdu i zapisane w 

protokole, o którym mowa w pkt. 7 poniżej. 

6. Użyczenie Pojazdu Biorącemu odbywać się 

będzie po okazaniu aktualnego prawa jazdy 

oraz po wpłaceniu przez Biorącego Kaucji.  

7. Użyczający i Biorący sporządzą protokół 

zdawczo-odbiorczy, każdorazowo przy odbiorze 

i zwrocie Pojazdu. Wzory protokołów stanowią 

OGÓLNE WARUNKI UŻYCZENIA POJAZDU 
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załączniki nr 1A i 1B  do Umowy. Szczegółowy 

termin i miejsce wydania i zwrotu Pojazdu 

zostaną uzgodnione przez Strony w Części 

Szczególnej Umowy. 

8. Użyczający będzie dokonywał każdorazowo, 

przed wydaniem Pojazdu Biorącemu dezynfekcji 

Pojazdu, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami 

grupy Renault dotyczącymi dezynfekcji 

pojazdów ekspozycyjnych i demonstracyjnych.  

9. Zwrot Pojazdu przez Biorącego  nastąpi w 

godzinach ustalonych z Użyczającym. 

Przyjmuje się, że odbiór Pojazdu przez 

Biorącego nastąpi od poniedziałku do piątku w 

godz. 9.00-16.00, a zwrot Pojazdu nastąpi nie 

później niż do godziny 12.00 w dniu 

następującym po wydaniu Pojazdu Biorącemu 

do samodzielnej jazdy.  

10. Po zwrocie Pojazdu Biorący zostanie 

poproszony o uzupełnienie specjalnie 

przygotowanej ankiety i o wyrażenie w niej 

swojej opinii na temat testowanego modelu 

samochodu.  

11. Biorący oświadcza, że jest świadomy, że 

podanie w ankietach, o których mowa w ust. 2 i 

ust. 10 powyżej, nieprawdziwych informacji 

może narazić osoby trzecie na zagrożenie 

zdrowia i życia.  

12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

stanowi załącznik 1C do Umowy.  

13. Użyczający zastrzega, że Pojazd może być 

wyposażony w specjalny system monitorowania 

jazdy, zawierający moduł GPS i podpięty do 

architektury elektronicznej Pojazdu. Moduł ten 

pozostaje co do zasady wyłączony, wobec 

czego Użyczający nie zbiera i nie przetwarza 

danych geolokalizacyjnych Biorącego. Moduł 

może podlegać włączeniu, gdy Biorący opóźni 

się ze zwrotem Pojazdu - o czym Biorący 

zostanie poinformowany poprzez kontakt 

telefoniczny – i jeśli wymagać tego będzie 

prowadzone postępowanie lub właściwe ograny 

prawne.  

§ 4 

OBOWIĄZKI BIORĄCEGO POJAZD W UŻYCZENIE 

1. Biorący zobowiązuje się nie oddawać 

użyczonego Pojazdu do używania osobie 

trzeciej, nawet jeśli pozostaje ona we wspólnym 

gospodarstwie domowym z Biorącym. 

2. Biorący ponosi pełną odpowiedzialność w 

przypadku niezgodnego z Umową przekazania 

Pojazdu osobie trzeciej, również za szkody 

spowodowane przez tę osobę. 

3. Biorący ponosi również pełną odpowiedzialność 

w przypadku szkody powstałej z jego winy 

umyślnej lub spowodowanej niedbalstwem lub 

lekkomyślnością.  

4. Przewożenie przedmiotów, które mogą 

zniszczyć lub w znaczny sposób uszkodzić 

wnętrze Pojazdu, a także palenie we wnętrzu 

Pojazdu, jest niedopuszczalne.  

5. Biorący nie może wyjeżdżać Pojazdem za 

granicę Rzeczypospolitej Polski.  

6. Biorący ma obowiązek używania Pojazdu 

zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza 

przepisami ruchu drogowego. 

7. Biorący ma obowiązek zwrotu Pojazdu  w stanie 

technicznym niepogorszonym, z wyjątkiem 

normalnej i prawidłowej eksploatacji,  w 

wyznaczonym  terminie. 

8. Biorący może używać Pojazd w sposób 

odpowiadający przeznaczeniu i właściwościom 

Pojazdu. Zakazane jest używanie Pojazdu w 

celu prowadzenia działalności gospodarczej 

polegającej na odpłatnym przewożeniu innych 

osób.  

9. Biorący ponosi zwykłe koszty utrzymania 

Pojazdu przez cały okres użyczenia. 

10. Biorący ponosi odpowiedzialność finansową za 

skutki zdarzeń wynikających z 

nieprzestrzegania  przepisów drogowych, w 

szczególności :  

a. prowadzenie Pojazdu pod wpływem 

alkoholu i/lub innych środków 

odurzających  

b. wyprzedzanie w miejscu 

niedozwolonym  

c. przekroczenie dopuszczalnego limitu 

prędkości  

d. parkowanie w miejscu niedozwolonym.  

11. W przypadku naruszenia przez Biorącego  

któregokolwiek z ww. warunków określonych w 

ust. 1 - 8 i ust. 10 powyżej, Biorący zapłaci 

Użyczającemu karę umowną w wysokości 1000 

zł brutto za każde naruszenie. Kara umowna 

płatna jest niezwłocznie na wezwanie 

Użyczającego. Zastrzeżenie powyższej kary nie 

wyłącza możliwości dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego wartość 

zastrzeżonej kary umownej.  
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12. Na zabezpieczenie roszczeń Użyczającego, 

Biorący zobowiązuje się do wpłacenia 

Użyczającemu Kaucji w wysokości 1000 zł 

brutto. Kaucja może zostać wpłacona gotówką 

lub zapłacona kartą płatniczą. Po zakończeniu 

Umowy, bez względu na sposób jej 

zakończenia, Użyczający zwróci Biorącemu 

Kaucję (na dane podane przez Biorącego), po 

uwzględnieniu odliczeń od jej pełnej wysokości 

ewentualnych:  

a. kosztów usunięcia zniszczeń/ 

zabrudzeń Pojazdu lub jego 

wyposażenia,  

b. kosztów zatankowania Pojazdu,  

c. kosztów związanych z przekroczeniem 

limitu przebiegu Pojazdu,  

d. kar umownych naliczonych zgodnie z 

Umową. 

13. Odliczenie ww. kosztów od kwoty wpłaconej 

Kaucji, nie zwalnia Biorącego od pokrycia 

kosztów i kar przekraczających wysokość 

wpłaconej Kaucji.  

14. Użyczający nie odpowiada za naruszenie przez 

Biorącego przepisów o ruchu drogowym oraz 

kary pieniężne i inne opłaty nałożone na 

Biorącego w czasie użytkowania Pojazdu. W 

przypadku pytań ze strony upoważnionych 

władz Biorący zobowiązany jest do udzielenia 

odpowiedzi zgodnie z prawdą oraz do pokrycia 

wysokości ww. kar.  

15. Biorący ma obowiązek uiszczania wszelkich 

opłat administracyjnych związanych z 

używaniem Pojazdu oraz wszelkich kar grzywny 

nałożonych na Użyczającego jako właściciela 

Pojazdu i/lub Biorącego lub innych 

użytkowników Pojazdu i z wydarzeniami, które 

nastąpiły w trakcie trwania Umowy.   

16. W przypadku, gdy Użyczający dokona zapłaty 

wyżej wymienionych opłat lub kar jako właściciel 

Pojazdu, Biorący zwróci Użyczającemu 

niezwłocznie te kwoty, które określone zostaną 

przez Użyczającego w wystosowanym do 

Biorącego wezwaniu do zapłaty.  

17. Biorący jest niezwłocznie zobowiązany zgłosić 

Użyczającemu każde uszkodzenie, wypadek,  

awarię lub utratę Pojazdu lub jego wyposażenia 

podając miejsce i okoliczności danego 

zdarzenia (niezależnie z czyjej winy doszło do 

zdarzenia). Biorący, w każdym przypadku, 

zobowiązany jest sporządzić pisemne 

oświadczenie o okolicznościach danego 

zdarzenia.  

18. W przypadku kolizji z udziałem użyczonego 

Pojazdu lub kradzieży Pojazdu bądź jego 

wyposażenia, Biorący zobowiązany jest wezwać 

Policję na miejsce kolizji lub powiadomić Policję 

o kradzieży i równocześnie zawiadomić o 

zdarzeniu Użyczającego. Biorący zobowiązany 

jest niezwłocznie przekazać Użyczającemu 

protokół Policji sporządzony na okoliczność 

kolizji / kradzieży. Biorący powinien ponadto 

dołożyć starań, aby w miarę posiadanych 

możliwości, uzyskać i przekazać Użyczającemu 

dane dotyczące uczestników oraz świadków 

kolizji, kradzieży lub uszkodzenia Pojazdu, w 

tym w szczególności informacje o wystawcy i 

numerze polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy 

wypadku (jeżeli nie jest nim Biorący). 

19. Biorący zobowiązany jest do udzielenia pomocy 

Użyczającemu oraz/lub ubezpieczycielowi 

Pojazdu we wszystkich postępowaniach 

związanych z kolizją, uszkodzeniem lub 

kradzieżą Pojazdu lub/i jego wyposażenia, do 

jakich doszło w okresie użytkowania Pojazdu 

przez Biorącego. W żadnym wypadku Biorący 

nie jest uprawniony do akceptowania 

jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 

20. Biorący, bez zgody Użyczającego, nie jest 

uprawniony do dokonywania w Pojeździe 

jakichkolwiek napraw, zmian wyposażenia, ani 

czynienia jakichkolwiek nakładów. 

21. Pojazd przekazywany Biorącemu posiada 

ubezpieczenie zgodnie z polisą 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej 

(OC). Warunki ubezpieczenia OC pozostają na 

życzenie Biorącego  do wglądu w siedzibie 

Użyczającego.  

 
§ 4 

CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Czas trwania Umowy określa Część Szczególna 

Umowy.  

2. Umowa może zostać rozwiązana przez 

Użyczającego w każdej chwili, gdy:  

a) Biorący używa Pojazd w sposób 

niezgodny z Umową, z przeznaczeniem 

i właściwościami Pojazdu,  
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b) Biorący narusza postanowienia Umowy, 

w tym, oddaje Pojazd do używania innej 

osobie.   

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie będą 

miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

oraz przepisy obowiązującego prawa. 

2. Wszystkie zmiany Umowy, a także jej 

wypowiedzenie lub odstąpienie od niej  

wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej 

Umowy zostanie uznane za nieważne i 

niewykonalne przez organ sądowy lub 

administracyjny, nie będzie to miało wpływu na 

ważność pozostałych postanowień i zostanie 

wynegocjowana klauzula zastępcza w celu jak 

najbardziej zbliżonego do pierwotnego celu 

niniejszej Umowy.


