
 
 
Cennik bazowy: 
Obowiązuje od 05.02.2018 do odwołania  

LP. Model: Cena za dobę 
brutto: 

Kaucja: 

1. Fiat Ducato L2H2 11,5 m3 189 zł 1000 zł 

2. Fiat Ducato L4H2 15m3 189 zł 1000 zł 

3. Fiat Ducato L4H3 17m3 199 zł 1000 zł 

4. Fiat Tipo 1.4 89 zł 500 zł 

 

Usługi dodatkowe: 
Obowiązuje od 05.02.2018 do odwołania  

LP. Nazwa: Cena brutto: Uwagi: 

1. Wyjazd poza granice RP 199 zł Jednorazowo 

2. Ograniczenie odpowiedzialności do 
1000 zł 

29 zł Za dobę 

3. Ograniczenie odpowiedzialności do 0 zł 69 zł Za dobę 

4. Ubezpieczenie szyb 15 zł Za dobę 

5. Wydanie pojazdu poza godzinami 
otwarcia biura/w dniu świątecznym 

49 zł Jednorazowo 

6. Podstawienie samochodu na terenie 
Krakowa 

49 zł Jednorazowo 

7. Mycie pojazdu z zewnątrz 25 zł Jednorazowo 

8. Sprzątanie samochodu wewnątrz 25 zł Jednorazowo 

9. Dotankowanie paliwa po kliencie  25 zł + koszt paliwa Jednorazowo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Kary umowne 
 

Obowiązuje od 02.05.2018 do odwołania 

LP. Opis Kwota 

1. Opłata administracyjna za szkodę 3000 zł 

2. Opłata administracyjna za szkodę * 1000 zł 

3. Wyjazd za granice bez zgody Wynajmującego 1500 zł 

4. Odpowiedź na zapytanie uprawnionych organów w 
sprawie wykroczeń popełnionych w trakcie najmu 

100 zł 

5. Utrata gwarancji z winny Najemcy lub osoby 
kierującej 

5000 zł 

6. Zdalna blokada pojazdu ze względu na zaniechanie 
Najemcy 

1000 zł 

7. Zagłuszanie sygnału GPS 2500 zł 

8. Palenie papierosów oraz e-papierosów w pojeździe 500 zł 

9. Używanie pojazdu niezgodnie z jego 
przeznaczeniem lub regulaminem (np. holowanie 
innych pojazdów, przekraczanie dopuszczalnych 

obrotów silnika, przekraczanie ładowności pojazdu) 

2500 zł 

10. Dokonywanie przeróbek, wprowadzanie zmian w 
samochodzie, demontaż części 

1000 zł + koszty przywrócenia 
pojazdu do stanu pierwotnego  

11. Udostępnienie pojazdu osobą nieuprawnionym 1500 zł 

12. Zatankowanie pojazdu niewłaściwym paliwem 1500 zł + koszt ewentualnych 
uszkodzeń 

13. Odbiór pojazdu od klienta po zakończeniu trwania 
umowy związany z brakiem dalszej płatności, 

nieodbieraniem telefonu, brakiem sygnału GPS 
pojazdu 

3000 zł 

14. Zatrzymanie pojazdu przez uprawnione służby ze 
względu na zaniechanie Użytkownika 

1500 zł + koszty odbioru 
pojazdu 

15. Wykorzystanie pojazdu do czynów zabronionych  5000 zł 

16. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, 
narkotyków lub innych środków odurzających  

5000 zł 

17.  Przewożenie zwierząt wewnątrz pojazdu 500 zł 

18. Utrata dowodu rejestracyjnego, tablicy 
rejestracyjnego lub naklejki rejestracyjnej na szybę 

250 zł 

19. Utrata kluczyka, pilota lub sterownika od pojazdu 1000 zł 

20. Pranie tapicerki  400 zł 

21. Opłata administracyjna za brak zapłaty zobowiązań 
wobec instytucji z tytułu mandatów 

250 zł + rzeczywisty koszt 
mandatu  

*dotyczy klientów z wykupionym ubezpieczeniem  

 


