
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI QUADÓW RAJCZYN 9, 56-160 WIŃSKO
1. Wynajem i zwrot quada.

Wynajęty Najemcy Quad jest w dobrym stanie, posiada kompletne wyposażenie, dokumenty pojazdu
i jeden komplet kluczy, jest sprawny technicznie, bez wad fizycznych i prawnych. W chwili wydania
Quada Najemca ma obowiązek zapoznania się z jego stanem. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu 
Quada powinny zostać zgłoszone pracownikom punktu wynajmu w momencie wydania pojazdu. 
Najemca zobowiązany jest zwrócić Quada Wynajmującemu kompletny i w stanie, w jakim go 
wynajął oraz w miejscu i w dniu określonym w Umowie. Każde przedłużenie najmu musi być 
zgłoszone przez Najemcę Wynajmującemu i zatwierdzone przez Wynajmującego. Przed dokonaniem
zwrotu Quada Najemca ma obowiązek ponownej weryfikacji stanu pojazdu. Wynajmujący również 
zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w 
przypadku stwierdzenia użytkowania quada z naruszeniem Warunków. Wynajmujący nie ponosi 
odpowiedzialności za straty i szkody mogące wyniknąć dla Najemcy lub osoby trzeciej w związku z 
odebraniem Quada z powyższego powodu. 

2. Warunki używania quada. 
Kierujący Quadem musi posiadać ważne prawo jazdy kategorii B lub B1, ponadto musi mieć 
ukończone 20 lat. Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o Quada, który w 
szczególności nie może być używany: 
 a) do przewozu większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dokumencie 
rejestracyjnym pojazdu - niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy 
wyjątkowy; 
b) do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu; 
c) do uruchamiania lub holowania innych quadów, motocykli, samochodów, przyczep lub innych 
przedmiotów; 
d) niezgodnie z przeznaczeniem, w tym również w wyścigach, rajdach lub zawodach; 
e) gdy Najemca lub inny kierowca Quada pozostaje pod wpływem alkoholu, leków 
halucynogennych, narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość i 
zdolność reakcji; 
f) wbrew obowiązującym przepisom prawnym np. celnym, drogowym lub innym; 
g) przez osobę inną niż Najemca o ile osoba ta nie została wcześniej zgłoszona Wynajmującemu 
poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu na Umowie Najmu.
h) we wskazanych w Umowie krajach, do których stosuje się Ograniczenie wjazdu (chyba, że 
Najemca uzyska odrębną pisemną zgodę Wynajmującego). 
i) na obszarach geograficznych, na których Wynajmujący w chwili wynajmu zabronił korzystania z 
Quada. Najemca zobowiązany jest do parkowania Quada na parkingach strzeżonych lub w innych 
dozorowanych miejscach (ilekroć jest to możliwe), nie pozostawiania dokumentów Quada w 
pojeździe podczas parkowania, zamykania pojazdu ilekroć kierowca go opuszcza oraz korzystania 
ze wszystkich urządzeń zabezpieczających, w które wyposażony jest Quad. 

3. Opłaty. 
Płatność za wynajem pojazdu możliwa jest jedynie gotówką. W przypadku zwrotu Quada po 
wskazanym w Umowie terminie (powyżej dziesięciu minut), Najemca zostanie obciążony opłatą za 
każdą dodatkowe 30 minut wynajmu. 

4. Paliwo. 
Quad wynajmowany jest z pełnym zbiornikiem paliwa. Wszelkie uwagi dotyczące stanu paliwa 
winny być zgłaszane wyłącznie w momencie odbioru Quada. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące 
stanu paliwa zgłaszane w okresie późniejszym nie będą uwzględniane. 

5. Opłaty niezależne od Wynajmującego. 
Najemca obowiązany jest dodatkowo do zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających 
z naruszenia przepisów prawa oraz opłat związanych z bieżącym wykorzystaniem (opłaty 
parkingowe, przejazdowe itp.). 

6. Odpowiedzialność Wynajmującego. 
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w 
quadzie ani za jakiekolwiek opłaty (mandaty) obciążające Najemcę w związku z używaniem Quada 
w okresie najmu. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek 
roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę 
kierującą Quadem w okresie najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za koszty opieki 



zdrowotnej Najemcy oraz pasażerów lub innych osób, którym Najemca przekazał do używania 
wypożyczonego Quada. 
Jezeli pracownik Wypozyczalni Quadów Rajczyn uzna Klienta za niewiarygodnego, moze odmówić 
wypozyczenia quada bez podania przyczyny. W przypadku uzywania quada w sposób niezgodny z 
umową i zapisami niniejszego Regulaminu pracownik/własciciel Wypozyczalni Quadów Rajczyn 
zastrzega prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu bez obowiązku zwrotu wpłaconych 
srodków pienięznych. 

7. Uszkodzenie, utrata, kradzież itd. 
W przypadku gdyby Quad lub jego część zostały skradzione lub uległy uszkodzeniu w jakikolwiek 
sposób, w tym również na skutek działań nieznanego sprawcy lub w skutek zdarzeń losowych w 
czasie trwania wynajmu, Najemca obowiązany jest do łącznego spełnienia poniższych obowiązków: 
a) zapłaty Wynajmującemu kwoty wszystkich strat wynikających z tych zdarzeń, a w szczególności 
poniesionych przez Wynajmującego wydatków związanych z odzyskaniem lub naprawą Quada lub 
zapłaty równowartości Quada, 
b) pokrycia szkody wynikającej z utraty wartości quada, 
c) zapłaty Wynajmującemu równowartości utraty wpływów z wynajmu, obejmującej iloczyn dni, w 
których Wynajmujący był pozbawiony możliwości korzystania z Quada w ramach prowadzonej 
działalności i dziennej stawki z tytułu najmu Quada. Powyższe obowiązki obciążają Najemcę 
również w sytuacji, gdy on lub inna osoba kierująca Quadem naruszy Warunki, przepisy prawne 
(również celne) albo warunki ubezpieczeniowe. Kwota obciążenia zostanie podana do wiadomości 
Najemcy po wykonaniu ekspertyzy i otrzymaniu kosztorysu naprawy. W przypadku uszkodzenia 
pojazdu z przyczyn leżących po stronie znanej osoby trzeciej Najemca nie jest zobowiązany do 
pokrycia wyżej wymienionych opłat pod warunkiem dopełnienia procedury opisanej w pkt. 8.
W przypadku odzyskania pojazdu zgłoszonego wcześniej jako skradziony, Wynajmujący 
zobowiązuje się do zwrócenia Najemcy równowartości sumy, jaką Najemca uiścił na rzecz 
Wynajmującego z tego tytułu. 

8. Wypadki i kradzieże. 
W razie wypadku, kradzieży pojazdu lub uszkodzenia go w jakikolwiek inny sposób, Najemca lub 
inna osoba kierująca Quadem obowiązana jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia a Najemca 
powinien zażądać od Policji wydania sporządzonego protokołu. W przypadku kradzieży Quada lub 
jego części, Najemca zobowiązany jest powiadomić Policję i uzyskać kopię protokołu 
potwierdzającego fakt kradzieży oraz przekazać go Wynajmującemu. Każdy wypadek lub 
uszkodzenie, utrata lub kradzież Quada muszą być natychmiast zgłoszone Wynajmującemu. W 
żadnym wypadku Najemca nie może akceptować roszczeń osób trzecich. Najemca jest zobowiązany 
do udzielenia pomocy Wynajmującemu oraz/lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we 
wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkodą, w 
szczególności poprzez: 
a) dostarczenie wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia wypadku, 
b) dostarczenie pełnych danych uczestników i świadków wypadku oraz dokładnego opisu zdarzenia, 
c) niepozostawianie quada bez opieki lub zabezpieczenia 
d) w przypadku, gdy wypadek lub szkoda zostały spowodowane przez osobę trzecią - podjęcie 
wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy oraz zabezpieczenia dowodów 
mogących się przyczynić do ustalenia odpowiedzialności sprawcy. W przypadku naruszenia przez 
Najemcę któregokolwiek z wymienionych powyżej zapisów, Najemca ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu lub osobie trzeciej. 

9. Ubezpieczenie. 
Wynajmujący oświadcza, że Quad posiada ubezpieczenie ważne na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz krajów, do których nie stosuje się ograniczeń wyjazdu wskazanych w niniejszej 
Umowie Najmu. Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od 
odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują Quad za zgodą Wynajmującego.  
Wyjazd do krajów, do których stosuje się Ograniczenie wjazdu zgodnie z Umową, jest możliwy za 
zgodą Wynajmującego po wykupieniu przez Najemcę dodatkowego ubezpieczenia ważnego na 
terytorium państwa, w którym Quad będzie użytkowany. 

10. Uszkodzenia i awarie techniczne quada. 
W razie awarii technicznej Quada, Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia Quada oraz do 
niezwłocznego przekazania Wynajmującemu wszelkich informacji dotyczących stanu Quada oraz 
miejsca jego postoju. Najemca nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek napraw Quada 



bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Wynajmującego.
11. Siedziba i właściwość sądu. 

Prawem Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z Umową 
podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego albo zgodnie z wolą 
Wynajmującego na podstawie prawa i przez sądy kraju właściwego dla siedziby Najemcy. Wszelkie 
zmiany Warunków mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

12. Przetwarzanie danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  D.M.F. PLANET Marek Tokarski z siedzibą 
w Rajczynie 9, 56-160 Wińsko, będący włascicielem Wypozyczalni Quadów Rajczyn zwany dalej: 
„Administratorem”, „Włascicielem”. Moze Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na 
adres: f-planet@f-planet,pl lub telefonując pod numer: 730-108-848, stronę internetową 
https://www.facebook.com/wynajemquadow/.
2. Podanie danych osobowych na stronie internetowej https://www.facebook.com/wynajemquadow/ 
jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zgłoszenie 
się do Administratora. Ma Pani/Pan prawo zaządania od  administratora  dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a takze prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3.Własciciel Wypozyczalni Quadów Rajczyn przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególnosci z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
Własciciel Wypozyczalni Quadów Rajczyn  zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów,
w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich srodków technicznych lub 
organizacyjnych. 
4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania Umowy, rozpatrywania ewentualnych
reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych. Dane osobowe 
podane podczas zawierania umowy będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu 
realizacji umowy, oraz nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym,za wyjątkiem podmiotów 
uprawnionych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

5. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy, maksymalnie do 
upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z 
innych przepisów prawa. Dane osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, będą 
przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Klienta. Regulamin obowiązuje od dnia 
01.08.2018 r.

Potwierdzam, iż zapoznałem się z regulaminem wypożyczalni i akceptuję powyższe postanowienia.

.............................................                                                              …......................................  
(podpis Wynajmującego)                                                                           (podpis Najemcy)
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