Warunki najmu samochodu BMW i3

BMW i3 Rental Conditions

1. Dostęp do BMW i3
1.1. Użytkownik może wypożyczyć samochód BMW i3 po
pozytywnie zakończonej weryfikacji danych podanych
w aplikacji i aktywowaniu konta, o czym jest
informowany na wskazany w rejestracji adres email.

1. BMW i3 access
1.1. The User can rent a BMW i3 car after a positive
verification of data provided by the User in the Mobile
Application, and after account activation, about which
the User is informed via email sent to the email
address provided by the User during the registration
process.

2. Opłaty
2.1. Opłaty za najem BMW i3 pobierane są na podstawie
aktualnego Cennika w Aplikacji Mobilnej. Stawki są
prezentowane także każdorazowo przed najmem na
ekranie rezerwacji w Aplikacji.
3. Maksymalny czas najmu
3.1. Użytkownik może wynająć pojazd maksymalnie na
dwie doby. W celu przedłużenia najmu powyżej tego
czasu, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się
z Infolinią.
3.2. innogy zastrzega sobie prawo do pobierania opłat po
każdej
zakończonej
dobie
najmu.
W przypadku braku możliwości pobrania środków,
innogy ma prawo zakończyć najem zdalnie.
4. Rezerwacja samochodu
4.1. W
momencie
rezerwacji
samochodu
przez
Użytkownika następuje automatyczne odliczanie czasu
trwania rezerwacji.
4.2. Użytkownik może zarezerwować bezpłatnie na 15
minut konkretny samochód (o danym nr
rejestracyjnym) tylko jeden raz w ciągu 60 minut.
4.3. Użytkownik może przedłużyć rezerwację powyżej 15
minut lub rozpocząć kolejną - każda rozpoczęta minuta
rezerwacji powyżej bezpłatnego limitu płatna będzie
zgodnie z Cennikiem aktualnie dostępnym w Aplikacji.
4.4. Jeśli rezerwacja samochodu nie zostanie przedłużona
przez Użytkownika powyżej 15 minut lub Użytkownik
nie otworzy pojazdu w tym czasie, nastąpi
automatyczne anulowanie rezerwacji.
4.5. Użytkownik anulując rezerwację zostanie poproszony
o podanie przyczyny swojej rezygnacji.

2. Payments
2.1. Payments for a BMW i3 rental are settled according to
currently applicable Price List available in the Mobile
Application. The applicable rates are also presented
on the reservation screen in the Mobile Application
always before a car’s rental takes place.
3. Maximum rental time
3.1. The User can rent a vehicle for a maximum of two
days. In order to extend the rental above this time,
the User is obliged to contact the innogy go! hotline.
3.2. innogy reserves the right to collect the payment after
each completed rental day. In case of lack of
possibility to collect the funds, innogy has the right to
terminate the rental remotely.
4. Booking a vehicle
4.1. From the moment of booking the car by the User, an
automatic counting of the reservation time begins.
4.2. The User may book one car (with the given
registration number) free of charge for 15 minutes
only once within 60 minutes.
4.3. The User may extend the booking above 15 minutes or
start another booking - each commenced minute of
booking above the free limit will be charged in
accordance with the Price List currently available in
the Application.
4.4. If the reservation is not extended by the User for more
than 15 minutes or the User does not open the vehicle
within that time, the booking will be automatically
canceled.
4.5. When canceling the reservation, the User will be
asked to provide the reason for the resignation.

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

5. Own contribution in the damage
5.1. Own contribution in the damage caused by the User in
the BMW i3 car amounts to PLN 1000.

6. Ładowność pojazdu i liczba miejsc w pojeździe
6.1. Użytkownik nie może przewozić ładunków, których
ciężar przekroczy dopuszczalną ładowność pojazdu,
wynoszącą 320 kg.
6.2. Liczba miejsc w samochodzie BMW i3: 4

6. Vehicle’s capacity and number of seats
6.1. The User may not carry loads the weight of which
exceeds the maximum carrying capacity of the vehicle
amounting to 320 kg.
6.2. Number of seats in BMW i3 cars: 4

