Warunki najmu samochodu BMW i3s
1.

Dostęp do BMW i3s

1.1. Użytkownik może wypożyczyć samochód BMW i3s (wersja sportowa) o ile ma ukończone 22 lata,
opłacone wszystkie faktury w ramach usługi innogy go!, oraz spełnia jeden z dwóch poniżej opisanych
warunków:
a. zrealizował co najmniej jeden najem w każdym z czterech ostatnich tygodni
b. zrealizował 2 najmy od momentu rejestracji w usłudze innogy go! oraz w okresie ostatnich 30 dni
wykonał co najmniej jeden najem i dokonał płatności kartą płatniczą (w ramach innogy go!) o łącznej
wartości 300 zł
- po przejściu weryfikacji tych warunków, w sposób określony w pkt 1.2. poniżej.
1.2 Weryfikacja warunków opisanych w pkt.1.1. a i b będzie odbywać się we wtorek w każdym tygodniu, za
okres kończący się poprzedzającą niedzielą. Dostęp do możliwości najmu pojazdu zostanie
Użytkownikowi nadany lub odebrany w nocy z wtorku na środę w godzinach między 4, a 6 rano, po
weryfikacji warunków.
2. Zgoda na kontakt elektroniczny
2.1. Wyrażenie zgody na kontakt elektroniczny nie jest obligatoryjne, ale wymagane do wysyłania w formie
e-maila lub wiadomości push informacji o uzyskaniu lub utraty dostępu do samochodu BMW i3s.
3. Opłaty
3.1. Opłaty za najem BMWi3s pobierane są na podstawie aktualnego Cennika w Aplikacji Mobilnej. Stawki są
prezentowane także każdorazowo przed najmem na ekranie rezerwacji w Aplikacji.
4. Maksymalny czas najmu
4.1. Użytkownik może wynająć pojazd maksymalnie na dwie doby. W celu przedłużenia najmu powyżej tego
czasu, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Infolinią.
4.2. innogy zastrzega sobie prawo do pobierania opłat po każdej zakończonej dobie najmu.
W przypadku braku możliwości pobrania środków, innogy ma prawo zakończyć najem zdalnie.
5. Rezerwacja samochodu
5.1. 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
5.2. Użytkownikowi przysługuje prawo do anulowania rezerwacji przed upływem czasu wyznaczonego w pkt.
5.1., jednak zostanie on wtedy poproszony o podanie przyczyny swojej rezygnacji.
6. Udział własny w szkodzie
6.1. Udział własny w szkodzie powstałej z winy Użytkownika w samochodzie BMWi3s wynosi 1000 zł
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

