Regulamin wynajmu samochodów
Carrera Cars Team
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin wraz z „Protokołem zdawczo-odbiorczym” stanowi integralną część umów najmu
zawieranych w ramach działalności wynajmu samochodów prowadzonej przez Carrera Cars
Team s.c. i jest uzupełnieniem tych że umów.
2. Wynajmujący: Carrera Cars Team s.c. Dariusz i Wioleta Krupa z siedzibą w Puszczykowie,
ul. Gołębia 4D, kod pocztowy 62-040.
3. Najemcą samochodu osobowego może być :
a) Osoba fizyczna:
1. Jazda miejska - „Wynajem na co dzień”: Osoba fizyczna, w wieku co najmniej 27
lat, posiadająca w chwili podpisywania umowy ważne na terytorium Polski prawo
jazdy kat. B minimum 5 lat pod warunkiem zapłaty kaucji zwrotnej w wysokości
5.000zł
2. Jazda na torze wyścigowym: Osoba fizyczna posiadająca ważne prawo jazdy kat.
B
b) Podmiot posiadający osobowość prawną, reprezentowany przez osobę wskazaną w
punkcie a.
4. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle zawartej umowy najmu będą rozstrzygane według
prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
§2
Rezerwacja samochodu

1. Wynajmujący w usłudze Jazda miejska - „Wynajem na co dzień”: przewiduje możliwość
wcześniejszej rezerwacji samochodu, która to rezerwacja może być dokonana poprzez
Internet na podstawie karty zgłoszeniowej.
2. Dla skutecznego dokonania rezerwacji Najemca zobowiązany jest uiścić 300 zł tytułem
opłaty rezerwacyjnej. Opłata ta zaliczana jest na poczet wynajmu.
3. Rezerwacja jazdy na Torze Wyścigowym polega na wypełnieniu formularza na stronie
http://www.carreracarsteam.pl

§3
Płatności i kaucja
1. Płatność może być dokonana przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego bądź
gotówką.
2. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego Najemca
zobowiązany jest do dokonania przelewu zgodnie z warunkami zapłaty określonymi w
umowie,
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Wynajmującego należy dokonywać na następujący rachunek bankowy prowadzony w PKO
BP S.A. o numerze: 93 1020 4027 0000 1002 0972 2812. Za skuteczne dokonanie płatności
na rachunek bankowy uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy
Wynajmującego.
3. W momencie dokonania rezerwacji Najemca zobowiązany jest dokonać wpłaty 300 zł, a
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem najmu – pozostałej kwoty.
4. Opłata za najem obejmuje cykl 12-godzinny w przypadku pierwszego dnia najmu i cykl 24godzinny w kolejnych dniach najmu. Zwłoka w zwrocie pojazdu ponad 1h powoduje
naliczenie opłaty za kolejną dobę oraz opłaty dodatkowej zgodnie z zapisami § 8.
5. Opłata za najem jest pobierana z góry za cały okres najmu według Cennika.
6. Przed rozpoczęciem najmu samochodu Wynajmujący pobiera kaucję zwrotną od Najemcy w
kwocie 5.000 zł.
7. W przypadku braku rezerwacji na którąkolwiek godzinę (wolna sesja) podczas imprezy
Akademia Sportowej Jazdy Porsche / Tor Poznań Track Day istnieje możliwość wynajmu
samochodu w dniu imprezy - opłata za wynajem oraz kaucję dokonywana jest w takim
przypadku na miejscu.
8. Kaucja jest płatna przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego lub gotówką najpóźniej
jeden dzień przed datą rozpoczęcia wynajmu, przy czym za zapłatę uznaje się
uznanie/zaksięgowanie wpłaty na rachunku Wynajmującego.
9. Kaucja jest zwracana na rachunek bankowy Najemcy w terminie 2 dni od zakończenia
okresu najmu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia z kaucji wszelkich nie
uiszczonych, należnych opłat, kosztów naprawy samochodu, a także w dalszej kolejności
kosztów zobowiązań Najemcy wobec osób trzecich powstałych w wyniku użytkowania
wynajętych samochodów.
10. Wynajmujący ma prawo zażądać od Najemcy dodatkowego zabezpieczenia w postaci
weksla.
11. Faktura jest wystawiana przez Wynajmującego i dostarczana Najemcy w dniu rozpoczęcia
najmu.

12. W przypadku rezygnacji przez Najemcę, Wynajmujący pobiera opłatę w kwocie 300 PLN gdy
rezygnacja nastąpi w okresie do 7 dni przed datą najmu, 50% kwoty wynajmu w przypadku
gdy rezygnacja nastąpi w okresie do 3 dni przed datą najmu oraz 80% kwoty wynajmu w
przypadku gdy rezygnacja nastąpi w okresie do 1 dnia przed datą najmu - najmu. Nie
odebranie samochodu przez Najemcę w ustalonym terminie oznacza odstąpienie od umowy
z winy Najemcy. Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.
13. W uzasadnionych sytuacjach możliwa jest zmiana terminu wynajmu na dowolny ustalony w
bieżącym roku kalendarzowym bez pobierania dodatkowej opłaty.

§4
Obowiązki i uprawnienia Wynajmującego

1. Wynajmujący zobowiązany jest dostarczyć samochód określony w umowie co do marki i modelu
oraz specyfikacji we wskazanym miejscu i czasie.
2. Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania z przyczyn nie leżących po
stronie Wynajmującego takich jak awaria samochodu, konieczność dokonania napraw,
ekstremalne warunki atmosferyczne, itp. W takim przypadku uzgodniony zostanie nowy termin
wynajmu, a w sytuacji kiedy nowy termin nie będzie mógł być uzgodniony wszelkie wpłacone
kwoty przez Najemcę zostaną mu niezwłocznie zwrócone na rachunek bankowy. Wynajmujący
zwolniony jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Najemcy.
3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i zdarzenia wynikłe w trakcie
użytkowania samochodu, w szczególności mowa tu o pogorszeniu stanu zdrowia, utracie życia,
szkodach o charakterze materialnym i nie materialnym.

§5
Obowiązki i uprawnienia Najemcy
1. Odbioru samochodu może dokonać tylko Najemca osobiście.
2. Najemca jest zobowiązany do przesłania kserokopii / skanu w postaci cyfrowej lub
przedstawienia najpóźniej w momencie wydania samochodu:
•

ważnego prawa jazdy kat. B

•

dowodu osobistego w przypadku obywatela Polski lub paszportu w przypadku
obcokrajowca

•

aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS w przypadku spółek prawa
handlowego, o ile Najemcą lub płatnikiem jest taka spółka.

3. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:

a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu
drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny,
polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu);
b. Przestrzegania obowiązujących przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego;
c. Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu
oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie
poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków);
d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w
dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu;
e. Dostosowania prędkości do panujących warunków drogowych – stanu nawierzchni,
pogody itp.;
f. Utrzymywania samochodu w należytej czystości;
g. Zwrotu pojazdu w stanie nie pogorszonym w miejscu i czasie wskazanym w umowie.

4. W trakcie użytkowania samochodu zabrania się:
a. Przekraczania samochodem granic RP bez pisemnej zgody Wynajmującego;
b. Palenia tytoniu w samochodzie;
c. Dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z
jego właściwościami i przeznaczeniem;
d. Używania samochodu w wyścigach, rajdach, zawodach - nie dotyczy wynajmu „na
tor” w ramach Akademii Sportowej Jazdy Porsche, Tor Poznań Track Day lub innych
objętych umową z Carrera Cars Team;
e. Używania samochodu poza drogami publicznymi i na torach wyścigowych -

nie

dotyczy wynajmu „na tor” w ramach Akademii Sportowej Jazdy Porsche, Tor Poznań
Track Day lub innych objętych umową z Carrera Cars Team ;
f. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu z taką ilością paliwa, jaką otrzymał przy
odbiorze.- nie dotyczy wynajmu „na tor” w ramach Akademii Sportowej Jazdy
Porsche, Tor Poznań Track Day

5. Za ewentualne braki paliwa uzupełnione przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę
zgodnie z zapisami § 8.
6. Najemca zobowiązany jest do parkowania samochodu na strzeżonym miejscu postojowym.
Samochody z miękkim dachem muszą być ponadto przetrzymywane w okresie nocnym w
miejscu zadaszonym.

7. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania limitu przebiegu dla danego samochodu
określonego w Cenniku. Przekroczenie limitu powoduje naliczenie opłaty dodatkowej zgodnie
z zapisami § 8.
8. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialności za wszelkie szkody i zdarzenia wynikłe w
trakcie użytkowania samochodu, w szczególności mowa tu o pogorszeniu stanu zdrowia,
utracie życia, szkodach o charakterze materialnym i nie materialnym również w stosunku do
osób trzecich.

§6
Zasady wynajmu samochodu na Torze „Poznań” z udziałem w Akademii Sportowej Jazdy
Porsche (ASJP/TPTD) / Tor Poznań Track Day (TPTD) lub imprezie wg. indywidualnego
harmonogramu zgodnie z umową z Carrera Cars Team

1. Udział wynajętym samochodem w ASJP/TPTD jest możliwy w trzech trybach:
a) Udział w pełnym wymiarze ASJP/TPTD wynajętym samochodem
Harmonogram czasowy:
•

08:00-08:30 Odprawa uczestników, Instruktaż: Bezpieczne zachowanie się na Torze

•

08:30-09:30 Ćwiczenia w grupach treningowych

•

9:30 Jazdy Konkursowe z pomiarem czasu - Sesje zgodne z harmonogramem i
przydziałem do odpowiednich grup szkoleniowych (5sesji)

•

18:00 Zakończenie jazd – Podsumowanie

b) Uczestnicy realizują jazdy w ramach usług SZYBKI PREZENT, WYŚCIGOWA PRZYGODA,
WYŚCIGOWA PRZYGODA MAX, EXOTIC TEST DRIVE, MINI TEST DRIVE, SUPER TAXI
DRIVE w grupie „Zielonej” w kolejności zgodnej z rejestracją w biurze na Torze.
c) Udział w pojedynczej sesji (niebieska lub żółta) zgodne z harmonogramem.
2. Udział wynajętym samochodem w zamkniętej imprezie na torze „Poznań” wg indywidualnego
harmonogramu.
•

Każdorazowo harmonogram ustalany jest indywidualnie wg. potrzeb partnera

•

Harmonogram uwzględnia dodatkowe atrakcje (np. projekcje filmów, sesje zdjęciowe,
konkursy sprawnościowe, jazdę na symulatorach wyścigowych)

•

Możliwość włączenia w program imprezy szkolenia firmowego, działań motywacyjnych
itp.

3. Do każdego wynajętego samochodu przydzielony jest indywidualny instruktor-trener
udzielający wskazówek dotyczących prawidłowego poruszania się na torze wyścigowym

4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo udostępnienia wynajętego samochodu w pozostałych
sesjach innym osobom, nie narażając Najmującego na zmniejszenie zapewnionego w
umowie czasu korzystania z samochodu
5. Najemca musi bezwzględnie się stosować do poleceń i instrukcji instruktora-trenera. Brak
współpracy z instruktorem jest równoznaczne ze zerwaniem przez Najmującego umowy
najmu.
6. Koszt wynajmu samochodów nie obejmuje opłat związanych z uczestnictwem w
poszczególnych rodzajach i trybach ASJP/TPTD zaś w przypadku wynajmu na zamkniętą
imprezę wszelkich kosztów związanych w przygotowaniem, udostępnieniem i obsługą Toru
„Poznań” w zakresie objętym umową.
7. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TORZE
a) Podczas przejazdów treningowych oraz Konkursowych po całej nitce Toru, wszystkie
szyby w samochodzie muszą być zasunięte. W przypadku nadwozia typu kabriolet lub
targa dach musi być rozłożony.
b) Podczas przejazdu w samochodzie znajdować się może tylko Kierowca i instruktor.
c) Podczas przejazdu wszystkie znajdujące się w samochodzie osoby muszą mieć zapięte
pasy bezpieczeństwa oraz założone i prawidłowo zapięte kaski. Do użytku podczas
trwania Imprezy zostaną dopuszczone kaski z atestem drogowym (także motocyklowe)
lub kaski przeznaczone do użytku w sportach samochodowych.
d) Zachowanie się kierowcy podczas defektu lub kolizji samochodu w czasie trwania
szybkich przejazdów:
•

wyłączenie silnika oraz włączenie świateł awaryjnych

•

zjazd samochodem z nitki toru, tak aby samochód nie blokował przejazdu innym
uczestnikom szybkiego przejazdu

•

przed otwarciem drzwi w celu opuszczenia samochodu należy bezwzględnie upewnić
się, czy z tyłu nie nadjeżdżają inne pojazdy oraz czy można to uczynić bezpiecznie

•

po opuszczeniu pojazdu należy udać się za najbliższą bandę toru i tam oczekiwać na
przyjazd pomocy drogowej, nie należy oddalać się z tego miejsca.

e) Wjazd do Depo z prędkością nie większą niż 60km/h
f) Kary obowiązujące podczas Szybkich Przejazdów na Torze Poznań
•
•

Przekroczenie prędkości na linii boksów - Wykluczenie
Uczestnictwo w kontakcie lub kolizji Czarna flaga - Wykluczenie

•

Jazda do tyłu z włączonym silnikiem na torze – Wykluczenie

•

Jazda w przeciwnym kierunku na linii boksu - Wykluczenie

•

Niesportowca i agresywna jazda na torze Czarna flaga - Wykluczenie

•
•

Niezastosowanie się do poleceń sędziów - Wykluczenie
Niesportowe zachowanie podczas pobytu na obiekcie – Wykluczenie

Wykluczenie jest równoznaczne ze zerwaniem przez Najmującego umowy najmu.
g) Flagi:
•

NARODOWA: używana jest do startu

•

SZACHOWNICA: pokazywana jest przez wymachiwanie i oznacza koniec treningu lub
wyścigu

•

CZERWONA: pokazywana jest przez wymachiwanie, gdy zachodzi konieczność
przerwania jazdy po torze. Wszyscy kierowcy muszą natychmiast zwolnić i udać się
do depo, muszą być gotowi do zatrzymania się w razie konieczności. Wyprzedzanie
jest zabronione

•

ŻÓŁTA: sygnalizuje niebezpieczną sytuację, wyprzedzanie zabronione

•

ZIELONA: używana jest by wskazać, że tor jest wolny od przeszkód i powinna być
wymachiwana na PO (Punkcie Obserwacyjnym) znajdującym się bezpośrednio po
miejscu incydentu, gdzie konieczne było użycie jednej lub kilku flag żółtych. Flaga
pokazywana jest od momentu ustania zderzenia. Flaga ta oznacza też, że start do
okrążenia rozgrzewającego lub początku szybkiego przejazdu.

•

NIEBIESKA: flaga ta pokazywana jest gdy jeden samochód wyprzedzany jest przez
drugi, mający co najmniej jedno okrążenie przewagi nad nim. Gdy flaga jest
pokazywana dany kierowca ma pozwolić samochodowi, który znajduje się za nim na
wyprzedzenie przy najbliższej okazji.

•

CZARNA: oznacza wykluczenie z jazd po torze.

§7
Zasady odpowiedzialności za szkody, ubezpieczenia

1. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność do pełnej wartości szkody powstałej z jego winy
wynikłej w trakcie użytkowania samochodu, o ile postanowienia Umowy i Regulaminu nie
stanowią inaczej.
2. Samochód posiada ubezpieczenie AC, OC, NNW. Ubezpieczenie to nie zwalnia Najemcy z
odpowiedzialności za szkodę do pełnej jej wysokości. Ubezpieczenie OC oraz AC nie
obowiązuje podczas użytkowania auta na torach wyścigowych w ramach Akademii Sportowej
Jazdy Porsche, Tor Poznań Track Day lub innych objętych umową z Carrera Cars Team.

3. W przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia AC najemca zostanie obciążony kwotą 10000zł
tytułem udziału własnego w kosztach obsługi likwidacji szkody, utraty zniżek oraz utraty
zarobków.
4. W przypadku zaistnienia szkody nie objętej ubezpieczeniem Najemca ponosi odpowiedzialność
Wobec Wynajmującego do pełnej wartości szkody.
5. Najemca ponosi wobec Wynajmującego pełna odpowiedzialność za szkodę w szczególności w
wypadku:
a) wyjazdu samochodem poza granice RP bez pisemnej zgody Wynajmującego;
b) Użytkowania pojazdu poza publicznymi drogami utwardzonymi, w szczególności takimi jak
drogi szutrowe, tory wyścigowe;
c) Uczestniczenia w imprezach sportowych lub wyścigowych;
d) Prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
e) Prowadzenia pojazdu przez inną osobę niż Najemca (chyba że umowa dopuszcza innego
kierowcę);
f) Kradzieży samochodu wraz z dokumentami lub kluczykami;
g) Konfiskaty samochodu przez służby lub instytucje państwowe. Z tego tytułu Najemca
zobowiązany jest także do zapłaty opłaty dodatkowej w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych)
za każdy dzień konfiskaty.
6. W przypadku wypadku, stłuczki lub kradzieży pojazdu, w tym w wyniku rozboju Najemca ma
obowiązek wezwać Policję (tel. 112, 997) i sporządzić raport ze zdarzenia. W przeciwnym razie
jego odpowiedzialność będzie obejmować cała wartość szkody do jej pełnej wysokości. .W
przypadku wypadku, stłuczki lub kradzieży pojazdu Najemca ma obowiązek również
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego.
7. W
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Ubezpieczyciela oraz Wynajmującego oraz stosowania się do zaleceń otrzymanych od centrum
Assistance lub Wynajmującego. W przeciwnym razie Najemca odpowiada za wszystkie szkody
do pełnej ich wysokości.
8. W przypadku kradzieży pojazdu z miejsca niestrzeżonego Najemca zobowiązany jest do zapłaty
kwoty10000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na rzecz Wynajmującego
9. Najemca odpowiada za następujące szkody do pełnej wysokości:
a) uszkodzenia szyb;
b) uszkodzenia lub przebicia opon;
c) znaczne zużycie opon w wyniku nieprawidłowej eksploatacji (ruszanie z piskiem, jazda
poślizgami itp. – nie dotyczy wynajmu „na tor” w ramach Akademii Sportowej Jazdy Porsche,

Tor Poznań Track Day lub innych imprezach torowych objętych umową z Carrera Cars
Team;
d) uszkodzenia spoilerów dolnych lub podwozia w wyniku uderzenia w przeszkodę, najazdu na
zbyt wysoki krawężnik itp.
e) utrata wyposażenia dodatkowego samochodu takiego jak: windshot, dywaniki, zapalniczka,
lewarek, klucze, koło zapasowe, radio wraz z panelem itp.
10. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia przewidującego odpowiedzialność Najemcy
wobec Wynajmującego, upoważnia się Wynajmującego do wystawienia i przesłania faktury VAT.
W
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§8
Opłaty dodatkowe
1. Przewiduje się następujące opłaty dodatkowe, do uiszczenia których zobowiązany jest Najemca
na rzecz Wynajmującego:
a) Przy przekroczeniu granicy RP bez zgody Wynajmującego – 5000zł
b) Przy opóźnieniu o jedną dobę lub więcej – 2000zł/1 dobą
c) W wypadku udostępnienia samochodu innej osobie bez zgody wyrażonej w umowie - 5000zł
d) W wypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej – 1000zł
e) W wypadku utraty kluczyka – 2000zł
f) W wypadku konieczności wykonania czyszczenia samochodu spowodowanego paleniem w
środku pojazdu – 1000zł
g) W wypadku przypadku utraty tablicy lub tablic rejestracyjnych – 500zł
h) Każdy dzień konfiskaty samochodu przez służby lub instytucje państwowe – 3000zł
i) Przekroczenie limitu kilometrów – 12zł za każdy dodatkowy kilometr.
j) W wypadku zwrotu auta z ilością paliwa mniejszą niż w wydanym aucie – koszt paliwa
(według cennika obowiązującego w danym dniu) oraz 50zł.
k) Dostarczenie lub odbiór samochodu z miejsca wskazanego przez klienta – 3zł/km
Wszystkie opłaty dodatkowe podane w niniejszym regulaminie są podane w kwotach netto.
Zostanie wystawiona odpowiednia faktura VAT powiększona o podatek w wysokości 23%.

