
WARUNKI WYNAJMU 

Celem poniższego regulaminu jest określenie warunków na jakich MALAGA U DRIVE S.L. wynajmuje samochód. Wynajmujący zobowiązuje się do 
przestrzegania wszelkich zasad oraz obowiązków które przenosi ten regulamin, akceptując go podpisaniem się w odpowiednim miejscu. 
1.- STAN POJAZDU 
Wynajmujący MALAGA U DRIVE S.L. dostarcza pojazd w idealnym stanie eksploatacyjnym i technicznym zapewniając pełne wyposażenie pojazdu 
które wynajmujący zobowiązuje się użytkować z należytą starannością i dbałością oraz zgodnie z przepisami i wymogami Kodeksu Ruchu 
Drogowego. 
2. - UŻYTKOWANIE POJAZDU 
Do prowadzenia pojazdu są uprawnione osoby wyłacznie wymienione w umowie, pod warunkiem ukończenia minimum 25 lat oraz posiadające 
wyżej wymieniony dokument od minimum 3 lat. 
Akty niedozwolone/kryminalne przeciwo pojazdowi: 
- Holowanie lub pchanie innych pojazdów. 
- Udział w konkursach, wyścigach niezależnie od ich charakteru. 
- Transportowanie osób trzecich lub towarów w celach zarobkowych lub podnajmowanie pojazdu innym osobom. 
- Prowadzenie pojazdu w sytuacji zmęczenia, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków mogących wywołać podobny stan. 
- Przewożenie więcej osób lub bagażu niż wynika to z ilości pasów bezpieczeństwa lub siedzeń w pojeździe lub użytkowanie przeładowanego 
samochodu powyżej ilości kilogramów określonej przez producenta pojazdu. 
- Użytkowanie pojazdu w miejscach nieprzeznaczonych do ruchu drogowego, jak nieutwardzone drogi, plaże etc. 
- Opuszczanie terytorium Andaluzji, wyjątkiem jest Gibraltar. 
- Najemca zobowiązuje się do nie użyczania, zastawiania, sprzedawania pojazdu lub żadnej z jego części. 
- Najemca zobowiązuje się do powstrzymania od jakichkolwiek napraw przez siebie lub osoby trzecie bez pisemnej zgody wynajmującego. 
3.- OKRES WYNAJMU ORAZ ZWROT POJAZDU 
Wynajem pojazdu jest określony w dokładnie sprecyzowanym regulaminie zawartej umowy, z określoną datą wydania oraz zwrotu 
wynajmowanego pojazdu. Jeśli pojazd nie zostanie zwrócony do końca trwania umowy, samochód będzie zgłoszony jako skradziony bez zbędnej 
zwłoki. 
Wszystkie opłaty wynikające z braku zwrotu pojazdu, obciążają wynajmującego, wynajmujący ponosi pełne ryzyko związane z brakiem zwrotu 
pojazdu. 
4 .- CENA WYNAJMU 
Najemca zobowiązuje się do zapłaty za wynajem pojazdu jak również wszystkich podatków określonych w obecnym cenniku oraz pokrycia kosztów 
spowodowanych zagubieniem dokumentów, narzędzi i akcesoriów pojazdu, a także opłacenia wszystkich mandatów i kosztów sądowych za 
wykroczenia spowodowane poprzez niedostosowanie się do zasad ruchu drogowego. Wynajmujący zobowiązuje się do poniesienia wszelkich 
kosztów opisanych w wyżej wymienionych przypadkach. 
5. - UBEZPIECZENIE 
Ubezpieczenie oferowane przez wynajmującego obejmuje autoryzowanego kierowcę, który jest zwolniony z odpowiedzialności w stosunku do osób 
trzecich, oraz pomoc prawną w przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba. 
Odpowiedzialność wynajmującego jest całkowicie wykluczona w przypadku kradzieży i pożaru i zminimalizowana do kwoty zwyżki określonej w 
aktualnym cenniku. 
Ubezpieczenie wyklucza: 
-Kierowców nieposiadających ważnego prawa jazdy. 
- Uszkodzenia, zagubienia przedmiotów przewożonych w pojeździe. 
-Przebicia, uszkodzenia opon, felg, uszkodzenia nadwozia pojazdu oraz podwozia spowodowanego nieprawidłowym użytkowaniem 
wynajmowanego pojazdu. 
-Postoju pojazdu. 
-Uszkodzenia tapicerki, deski rozdzielczej, siedzeń oraz wysciółki pojazdu które pochodzą od użycia innego niż normalne. 
-Uszkodzenia pojazdu w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnie zakazanych określonych w paragrafie 2, jak również w przypadkach 
zaniedbania lub niebezpiecznego prowadzenia pojazdu. 
6.- WYPADKI 
W sytuacji wypadku lub aktów zakazanych w stosunku do pojazdu, klient zobowiązuje się do: 
-Natychmiastowego poinformowania wynajmującego o zaistniałej sytuacji. 
-Natychmiastowego zawiadomienie odpowiednich służb jeśli druga strona nie wyraziła winy. 
-Wypełnienia oficjalnego raportu zapewniając minimum informacji jak: numery rejestracyjne pojazdu lub pojazdów uczestniczących w wypadku, 
imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania wszystkich uczestników wypadku wraz z nazwą ubezpieczyciela oraz numerami polis uczestników 
wypadku jeśli to możliwe. 
- Nie wyrażania odpowiedzialności lub winy, nie sporządzania jakichkolwiek umów w stosunku do zdarzenia. 
- Nie opuszczania miejsca wypadku bez należytego zabezpieczenia siebie, innych pasażerów oraz pojazdu od dalszych uszkodzeń. 
7.- AWARIE I NAPRAWY 
Klient zobowiązuje się do poinformowania o wszelkich awariach, uszkodzeniach, brakach w pojeździe, jak również do nieużytkowania pojazdu do 
czasu naprawienia. Naprawy wynikające z normalnego zużycia obciążają wynajmującego, klient zobowiązuje się do powstrzymania się od 
jakichkolwiek napraw lub ingerencji w stan pojazdu bez uprzedniej pisemnej zgody wynajmujacego. 
Koszty powstałe z tytułu naprawy nie będą zwrócone jeśli MALAGA U DRIVE S.L. nie wyraziła na nie pisemnej zgody oraz nie zaakceptowała 
kosztów naprawy oraz zakładu naprawczego. Jeśli Klient nie posiada pisemnej zgody MALAGA U DRIVE S.L., żadne koszty z tytułu napraw nie będą 
zwrócone. 
8.-OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z hiszpańską ustawą o ochronie danych osobowych 15/1999 „O Ochronie Danych Osobowych” informujemy, że dane osobowe oraz kopie 
dokumentów przekazane przez Klientów w procesie wynajmu, będą przechowywane w dokumentach o nazwie ‘’Archiwa Klientów’’ 
zarejestrowanych w AGENCJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (LOPD) pod nazwą MALAGA U DRIVE S.L. (jako podmiot odpowiedzialny za te dane), 
pod adresem Calle Maestro Segovia 14, 29630 Benalmadena Hiszpania, pod którym MALAGA U DRIVE S.L. 
wykonuje swoją działalność. Klient ma prawo w każdej chwili poprawić, usunąć lub w inny sposób dokonać zmian w swoich danych osobowych w 
zakresie przewidzianym przez prawo. W tym celu prosimy o kontakt drogą listowną na adres: MALAGA U DRIVE S.L. Calle Maestro Segovia 14, 29-
630 Benalmadena,Hiszpania, poprzez wysłanie takiej dyspozycji na piśmie i dołączeniu zabezpieczonego potwierdzenia swojej tożsamości. 
9.- JURYSDYKCJA PRAWNA 
Ten regulamin spełnia normy hiszpańskiego prawa. Strony przyjmują, że wszelkie spory poza tym regulaminem będą rozwiązane przez sąd w jurysdykcji 
prawnej której podlega wynajmujący lub najemca. 


