Warunki najmu krótko- i średnioterminowego

Short- and Medium-term Rental Conditions

1.

1.

Dostęp do samochodów

Access to cars

1.1. Użytkownik może wypożyczyć samochody w najmie
krótko- i średnioterminowym po pozytywnie
zakończonej
weryfikacji
danych
podanych
w aplikacji i aktywowaniu konta.

1.1. The User can rent cars after a positive verification
of data provided by a User in the Mobile
Application, and after account activation.

2. Samochody i wypożyczenie
2.1. W wynajmie krótko- i średnioterminowym dostępne
są wyłącznie samochody BMW i3, oznaczone na
mapie w Aplikacji pinezką w kolorze niebieskim
z dopiskiem 24h+. Najem może być rozpoczęty
i zakończony tylko w strefie przy ul. E. Orzeszkowej
w Warszawie.

2.

3.

3.

Czas najmu i opłaty

Vehicles and rentals

2.1. Only BMW i3 cars are available for short and
medium-term rental, marked on the map in the
Application with a blue pin with the note 24h+.
A rental can be started and ended only in the zone
at ul. E. Orzeszkowa in Warsaw.

Rental time and fees

3.1. Użytkownik może wynająć samochody na z góry
oznaczony okres określony na ekranie rezerwacji
w aplikacji. Opłaty pobierane są z góry w momencie
rezerwacji pojazdu na podstawie aktualnego
Cennika w Aplikacji Mobilnej. Stawki są
prezentowane także każdorazowo przed najmem na
ekranie rezerwacji w Aplikacji.

3.1. A user can rent a car for a period of time specified
on the reservation screen in the Mobile
application. The fees are charged in the moment
of booking a car. The fees are presents on the
Price List and also on the reservation screen in the
Mobile Application every time before a car’s
rental takes place.

4.

4.

Rezerwacja samochodu

Booking a vehicle

4.1. W momencie rezerwacji samochodu przez
Użytkownika następuje automatyczne odliczanie
czasu trwania rezerwacji, który wynosi 15 minut.
Jednorazowo dopuszczalne jest przedłużenie jej o
kolejne 5 minut. Jeżeli Użytkownik nie otworzy
pojazdu w tym czasie, nastąpi automatyczne
anulowanie rezerwacji.
4.2. Użytkownikowi przysługuje prawo do anulowania
rezerwacji przed upływem czasu wyznaczonego w
pkt. 4.1., jednak zostanie on wtedy poproszony o
podanie przyczyny swojej rezygnacji.

4.1. From the moment of booking the car by a User, an
automatic counting of the reservation time
begins. Reservation time amounts to 15 minutes.
It is possible to extend the booking period once,
adding up additional 5 minutes. If the User does
not open the vehicle in the given time, the
reservation will automatically be cancelled.
4.2. A User has the right to cancel the reservation
before the time stated in Paragraph 4.1, however,
will be asked to provide a reason of resignation.

5.

5.

Zamykanie i otwieranie samochodu podczas
trwającego najmu

Locking and unlocking a car during ongoing
rental

5.1. W czasie trwającego wynajmu do zamykania
samochodu Użytkownik powinien używać funkcji
„Postój”. Zakończenie wynajmu przed upływem
wybranego pakietu skutkować będzie utratą
niewykorzystanych środków.

5.1. During a rental, a User should use "Stop-over"
function to lock a car. Ending a rental before time
package is used will result in a loss of unused
money.

6.

6.

Udział własny w szkodzie

Own contribution in a damage

6.1. Udział własny w szkodzie powstałej z winy
Użytkownika w samochodzie BMWi3 wynosi
1000 zł

6.1. Own contribution in the damaged caused by the
User in the BMW i3 car amounts to PLN 1000.

7.

7.

Ładowność pojazdu i liczba miejsc w pojeździe

7.1. Użytkownik nie może przewozić ładunków, których
ciężar przekroczy dopuszczalną ładowność pojazdu,
wynoszącą 320 kg.
7.2. Liczba miejsc w samochodzie BMW i3: 4

Vehicle’s capacity and number of seats

7.1. The User may not carry loads the weight of which
exceeds the maximum carrying capacity of the
vehicle amounting to 320 kg.
7.2. Number of seats in BMW i3 cars: 4

