
Regulamin Internetowej wypożyczalni samochodów DAC.rent 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Operatorem Internetowej wypożyczalni samochodów DAC.rent jest D.A.C. Grażyna 
Rusinek z siedzibą w Nadarzynie, przy ul. Komorowskiej 67, 05-830 Nadarzyn, NIP 
5342022792, REGON 015215826, zwaną dalej DAC.rent. 

Warunkiem korzystania z Internetowej wypożyczalni samochodów DAC.rent jest 
akceptacja wszystkich podanych niżej warunków Regulaminu Internetowej 
wypożyczalni samochodów DAC.rent. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i 
stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem a DAC.rent. 

 

II. DEFINICJE 

Podane niżej pojęcia oznaczają: 

1. Internetowa wypożyczalnia samochodów DAC.rent, nazywana również 
Internetową wypożyczalnią samochodów lub DAC.rent - strona www 
umożliwiająca Użytkownikowi: 

a. wyszukiwanie samochodów oraz dokonanie wyceny tych usług ich 
wypożyczenia, 

b. możliwość skorzystania z dodatkowych usług oraz dokonanie wyceny 
tych usług, 

2. Użytkownik - osoba korzystająca z Internetowej wypożyczalni samochodów 
DAC.rent. Użytkownik może być także określany jako Najemca, Klient, 
Odbiorca. 

3. Regulamin - niniejszy Regulamin Internetowej wypożyczalni samochodów 
DAC.rent. 

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Internetowa wypożyczalnia samochodów DAC.rent udostępniana jest przez 
D.A.C. Grażyna Rusinek celem umożliwienia Użytkownikowi wyboru 
samochodu, który zostanie mu wypożyczony na warunkach określonych w 
punkcie IV Regulaminu. 

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności 
zmierzających do korzystania z DAC.rent, do przestrzegania Regulaminu. 

 

 



IV. REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZONYCH SAMOCHODÓW 

1. Najemca ma obowiązek kontroli oleju i płynu w chłodnicy. 
2. Najemca ma obowiązek zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, 

sprawnego technicznie, bez uszkodzeń, z dowodem rejestracyjnym, czystego 
oraz z identyczną ilością paliwa jak przed wynajmem. 

3. Brak zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie będzie traktowany jako 
próba przywłaszczenia pojazdu i spowoduje powiadomienie policji przez 
wypożyczającego oraz upoważnia do przedłużenia najmu i naliczenia 
płatności za okres samowolnego użytkowania pojazdu w wysokości 
dwukrotnej stawki za każdy dzień. 

4. W przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne 
poruszanie się Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego 
skontaktowania się z DAC.rent, jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło wskutek 
wypadku drogowego z winy osób trzecich lub innych przyczyn niezawinionych 
przez pożyczającego zobowiązany jest on do uzyskania pisemnego 
oświadczenia od uczestników i świadków wypadku i natychmiastowego 
powiadomienia DAC.rent. 

5. W przypadku kradzieży pojazdu lub uszkodzenia na skutek włamania, 
pożyczający ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia tego faktu 
DAC.rent. 

6. Dany pojazd nie będzie uczestniczył w zawodach i do nauki jazdy. 
7. Najemca zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności i pokrycia kosztów 

wynikłych wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych 
środków odurzających oraz prowadzenia pojazdu nie przestrzegając 
przepisów kodeksu drogowego. 

8. Pojazd nie może opuszczać terenu Polski bez pisemnej zgody DAC.rent, a gdy 
takową otrzyma w wypadku awarii pożyczający ma obowiązek dostarczenia 
pojazdu do granicy RP na własny koszt. 

9. Najemcy nie wolno podnajmować pojazdu osobom trzecim z wyjątkiem osoby, 
która została ujęta w umowie jako kierowca. 

10.W przypadku anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż siedem dni od daty 
wynajmu, rezerwujący ponosi koszt takiej anulacji w wysokości 20% od całej 
sumy. 

11.W przypadku, gdy Najemca odda pojazd przed terminem uwzględnionym w 
umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wynajmu nie będzie 
możliwy. 

12.Najemca wpłaca DAC.rent kaucję jako zabezpieczenie na pokrycie 
ewentualnych kosztów spowodowanych przez Najemcę. Kaucja podlega 
całkowitemu lub częściowego zwrotowi przy rozliczeniu się z Najemcą 
Poniższe, przykładowe sytuacje nie wyczerpują wszystkich możliwych 
zdarzeń: 



a. kradzież pojazdu - całkowita utrata kaucji; 
b. uszkodzenie pojazdu z winy kierowcy powodującego utratę gwarancji 

na pojazd lub jego elementy - całkowita utrata kaucji; 
c. zagubienie kluczyków lub karty pojazdu - 250 EURO + czas potrzebny 

na odtworzenie zagubionych rzeczy równy dobowej stawce wynajmu 
pojazdu; 

d. spowodowanie niemożności dalszego wynajmowania pojazdu - utrata 
kaucji równa ilości dni postoju pomnożona przez stawkę dobową najmu 
pojazdu. 

13.Ubezpieczenie AC pokrywa straty powyżej kwoty 250 EURO taką kwotę 
pokrywa Najemca w wypadku uszkodzeń pojazdu z winy Najemcy. 

14.Rozliczenie kaucji następuje dopiero w momencie zwrotu pojazdu z 
wyłączeniem sytuacji, gdy pojazd musi być poddany jakiejkolwiek naprawie. 

15.Podając numer i datę ważności karty kredytowej przez telefon lub mailem 
Najemca wyraża zgodę na pobranie zaliczki kaucji lub innych opłat 
związanych z tą umową bez złożenia podpisu. 

16.W przypadku zgubienia lub trwałego uszkodzenia GPS pobierana jest kwota - 
450 euro 

17.W przypadku zgubienia lub trwałego uszkodzenia telefonu pobierana jest 
kwota - 60 euro 

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z INTERNETOWEJ 
WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW DAC.RENT 

1. Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do 
zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując Regulamin 
przyjmuje odpowiedzialność za podejmowane czynności wynikające z 
korzystania z DAC.rent. 

2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z DAC.rent w zakresie dokonywania 
złożenia rezerwacji na dostępne w portalu usługi opisane w Regulaminie 
wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek 
działań pozaprawnych. 

3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania rezerwacji z użyciem fałszywego lub 
cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane usługi w 
sposób nieuprawniony np. fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody 
właściciela karty kredytowej, przy pomocy bezprawnie zdobytych haseł do 
systemów płatniczych. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane 
właściwym organom ścigania. 

 

 



VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DAC.RENT 

1. DAC.rent dba o to, aby korzystanie z Internetowej wypożyczalni samochodów 
odbywało się bez przeszkód technicznych. 

2. Z uwagi na możliwość wystąpienia podczas korzystania z Internetowej 
wypożyczalni samochodów przeszkód technicznych, w szczególności: 
usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem 
Rezerwacji, DAC.rent zastrzega, że otrzymanie wyniku wyszukiwania, które nie 
zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone przez DAC.rent dokonaniem 
rezerwacji w sprawnym i poprawnie działającym Internetowej wypożyczalni 
samochodów, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy 
zarezerwowania samochodu lub innych usług. 

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe podane przez Użytkownika przetwarzane są przez D.A.C. 
Grażyna Rusinek z siedzibą w Nadarzynie, przy ul. Komorowskiej 67, 05-830 
Nadarzyn, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celach związanych z 
przedstawieniem oferty, marketingu bezpośredniego w odniesieniu do 
produktów własnych i usług oraz przesyłania informacji handlowych drogą 
elektroniczną oraz telefoniczną. 

2. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje 
dane, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. 

3. Podczas składania rezerwacji DAC.rent udostępnia Użytkownikowi informację 
o przetwarzaniu danych przez D.A.C. Grażyna Rusinek, z którą Użytkownik 
powinien zapoznać się przed przekazaniem swoich danych osobowych. 

  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy 
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). 

 


