
UMOWA użyczenia pojazdu
(dalej jako Umowa)

Podpisana w dniu ______________________________ roku, w …………….., pomiędzy:

EV RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod adresem ul. Juliusza Słowackiego 18/4, 60-823 Poznań, NIP
7831842484, REGON 38975977500000, KRS: 0000919347, zwany dalej “Organizatorem”

a

[imię i nazwisko]:
__________________________________________________________________________,

[adres zamieszkania]:
__________________________________________________________________________,

[PESEL]:
__________________________________________________________________________,

[nr dowodu osobistego]:
__________________________________________________________________________,

[nr prawa jazdy]:
__________________________________________________________________________,

[nr Vouchera]:
__________________________________________________________________________,

zwanym/ą dalej “Uczestnikiem”.

W umowie zwani również osobno Stroną bądź wspólnie Stronami, o następującej treści:

§ 1
1. Organizator oddaje Uczestnikowi do używania przez czas oznaczony, wskazany w treści Vouchera,

samochód marki Tesla Model ……….. nr rej.…………………………….. (dalej jako „Pojazd”).

2. Na potrzeby niniejszej Umowy Voucher to dokument na okaziciela, którego jedynym emitentem jest

Organizator, który uprawnia do zawarcia Umowy użyczenia Pojazdu.

3. Umowa jest bezpłatna po okazaniu przez Uczestnika Vouchera.

4. Stroną niniejszej Umowy może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, która posiada uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii, do której należy użyczany

Pojazd, przez okres dłuższy niż trzy (3) lata.

§ 2.

1. Organizator wydaje Uczestnikowi Pojazd w miejscu i terminie wskazanym w Voucherze.

2. Warunkiem wydania Pojazdu jest podpisanie niniejszej Umowy oraz podpisanie protokołu odbioru

Pojazdu (dalej jako ,,Protokół odbioru”), stwierdzającego stan Pojazdu. Uczestnik zobowiązuje się

na żądanie Organizatora do potwierdzenia swoich danych, w szczególności takich jak: imię i

nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, termin ważności oraz seria i numer dowodu

osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby (w szczególności takiego jak



paszport), termin ważności i numer prawa jazdy, numer telefonu do kontaktu, adres poczty

elektronicznej do kontaktu.

3. Uczestnik zgłasza przed podpisaniem Protokołu odbioru, wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia co do

stanu Pojazdu lub inne związane z realizacją Umowy Użyczenia.

4. W momencie wydania Pojazdu, Organizator lub jego przedstawiciel może poprosić Uczestnika o

przedstawienie do wglądu dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień do kierowania

pojazdem kategorii, do której należy Pojazd, potwierdzenie tożsamości Uczestnika, prawdziwości

podanych przez niego danych.

5. Strony zgodnie ustalają, że w trakcie trwania Umowy, w Pojeździe, na miejscu pasażera będzie się

znajdować Organizator lub jego przedstawiciel.

6. Pojazd zostaje zwrócony w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony w dniu zawarcia Umowy.

§ 4.

1. Uczestnik jest zobowiązany do wskazania swoich prawidłowych, prawdziwych i aktualnych

danych.

2. Uczestnik zobowiązuje się do utrzymywania Pojazdu w należytym stanie, w tym w szczególności

zobowiązuje się do zachowania porządku w Pojeździe.

3. Uczestnik powinien korzystać z Pojazdu w sposób odpowiadający jego właściwościom oraz

przeznaczeniu, w szczególności zobowiązany jest do:

a. odpowiedniego używania Pojazdu oraz jego elementów i wyposażenia stosując się w tym

celu do wytycznych Organizatora w zakresie zamykania Pojazdu, jego zabezpieczenia za

pomocą blokad oraz alarmów lub innych zabezpieczeń;

b. bieżącego monitoringu stanu Pojazdu i niezwłocznego zgłaszania Organizatorowi lub jego

przedstawicielowi wszelkich dostrzeżonych wad i usterek, oraz postępowania zgodnie z

poleceniami Organizatora lub jego przedstawiciela w tym zakresie;

c. regulowania wszelkich opłat opłat administracyjnych, jak również innych obciążeń, w tym

związanych z nieprawidłowych lub niezgodnym z prawem korzystaniem z Pojazdu (w tym

grzywien i mandatów);

d. o ile inaczej nie ustalono, dokonania zwrotu Pojazdu w uzgodnionym w momencie

zawarcia Umowy miejscu oraz czasie, wraz z kompletnym wyposażeniem, przekazanymi z

Pojazdem dokumentami oraz elementami dodatkowymi;

e. stosowania się do zaleceń wystosowanych przez przedstawiciela Organizatora;

f. powstrzymania się od działań, które mogą doprowadzić do powstania szkody;

g. stosowania się do przepisów ruchu drogowego;

h. współdziałania, w tym pomocy i udziału w procedurze likwidacji szkody przez Organizatora

, w tym w szczególności przekazania niezbędnych informacji lub złożenia stosownych

wyjaśnień lub oświadczeń.

4. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony ustalają, że do działań mogących doprowadzić do powstania

szkody, zgodnie z ppkt. 3 j powyżej należy w szczególności wyprzedzanie na zakrętach,

dojeżdżanie blisko do innego pojazdu oraz zajeżdżanie trasy, agresywna jazda oraz

przeprowadzanie wykonywanie niepotrzebnych manewrów

5. W zakresie korzystania z Pojazdu objętego Użyczeniem, Uczestnik jest zobowiązany do

niepodejmowania działań sprzecznych z Umową, prawem, zasadami dobrych obyczajów, jak

również korzystania z niego w sposób sprzeczny z jego zastosowaniem i właściwościami. W

szczególności zakazane jest:



a. udostępnianie do kierowania Pojazdu innej osobie niż Uczestnik, chyba, że Organizator

wyrazi na to zgodę;

b. bycie pod wpływem napojów alkoholowych, środków odurzających lub środków

zaburzających zdolność prowadzenia pojazdów, w dniu realizacji Umowy;

c. palenia tytoniu, oraz spożywania napojów alkoholowych, spożywania substancji

odurzających wszelkiego rodzaju, tj. tzw. dopalaczy, narkotyków i innych w Pojeździe przez

Uczestnika w czasie kierowania Pojazdem;

d. palenia tytoniu, spożywania substancji odurzających wszelkiego rodzaju, tj. tzw. dopalaczy,

narkotyków i innych przez pasażerów;

e. korzystania z Pojazdu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami,;

f. używania mimo wyświetlenia w systemie pojazdu informacji o usterce. i niepoinformowanie

Organizatora.

6. Uczestnik może poruszać się Użyczonym Pojazdem wyłącznie po terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, po trasie ustalonej wraz z Organizatorem lub jego przedstawicielem w dniu odebrania

Pojazdu.

7. W przypadku naruszenia wynikających z niniejszej Umowy zakazów lub nie zastosowania się do

wskazanych w nim obowiązków, Organizator, może odstąpić od Umowy bez uprzedniego

wezwania, w sposób natychmiastowy.

8. Uczestnik zobowiązuje się do pomocy i udziału w procedurze likwidacji szkody przez Organizatora,

w tym w szczególności przekazania niezbędnych informacji lub złożenia stosownych wyjaśnień lub

oświadczeń.

9. W przypadku naruszenia wynikających z niniejszej Umowy zakazów lub nie zastosowania się do

wskazanych w niej obowiązków, pomimo wcześniejszych wezwań Organizatora do zachowania

zgodnego z Umową, Organizator może wypowiedzieć Umowę, w trybie natychmiastowym.

§ 5.
1. Umowa Użyczenia zostaje zawarta na czas określony wskazany w Voucherze.

2. Organizator ma prawo wypowiedzieć Umowę również w trybie natychmiastowym w przypadku:

a. naruszenia przez Stronę istotnych postanowień niniejszej Umowy, w szczególności

umyślnego uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie po

spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków

psychotropowych lub bez ważnego i honorowanego w Polsce prawa jazdy, uszkodzenia

pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/h lub też w

razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, zdarzeń

w trakcie których Uczestnik zbiegł z miejsca wypadku,

b. spowodowania sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia współpasażerów lub innych

użytkowników drogi;

c. odmowy podpisania przez Uczestnika Protokołu odbioru lub przedstawienia w momencie

odbioru Pojazdu dokumentów.

d. Oddalenia się lub zmiany ustalonej przez Strony trasy, bez zgody Organizatora, lub jego

przedstawiciela.

e. posiadania przy sobie lub w Pojeździe środków odurzających, narkotyków, innych

zakazanych substancji lub leków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku natychmiastowego rozwiązania Umowy przez Organizatora, Organizator ma prawo

odebrać Uczestnikowi Pojazd, a Uczestnik zobowiązuje się do jego natychmiastowego wydania.



Organizatora zapewni Uczestnikowi w takim przypadku dojazd do najbliższego miejsca, w którym

możliwe będzie zorganizowanie innego transportu.

§ 6.
1. W przypadku szkody w Pojeździe lub na osobie, Uczestnik odpowiada na zasadach ogólnych. W

przypadku uszkodzenia Pojazdu stosuje się w szczególności art. 714 Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku wyrządzenia przez Uczestnika szkody w Pojeździe, Strony sporządzają protokół

(dalej jako: Protokół Szkody, w którym odnotowują szkody, a także opisują stan Pojazdu.

3. W przypadku, gdy Uczestnik odmawia lub nie może podpisać Protokołu szkody, Organizator lub

jego przedstawiciel podpisuje samodzielnie Protokół szkody wraz z zaznaczeniem faktu odmowy

podpisania Protokołu szkody przez Uczestnika i/lub jego przyczyn.

4. Każda ze stron może udokumentować dodatkowo stan zwracanego Pojazdu, w tym wykonać

fotografię, nagranie video lub dodatkowy opis stanu zwracanego Pojazdu.

5. Pojazd posiada ubezpieczenie OC, którego zasady udostępniane są Uczestnikowi przed

zawarciem Umowy, na jego żądanie, które mogą ograniczać odpowiedzialność Uczestnika, na

zasadach i z zastrzeżeniem warunków w nich wskazanych.

6. W przypadku powstania usterki w Pojeździe, która uniemożliwia dalsze poprawne korzystanie z

Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszą Umową, Organizator może umówić się z

Uczestnikiem na inny termin realizacji Umowy lub umożliwić Uczestnikowi odstąpienie od Umowy

Użyczenia.

7. Strony precyzują, że podróżujący z Uczestnikiem przedstawiciel Organizatora działać będzie w

imieniu i na rachunek Organizatora i składane przez niego oświadczenia powinny być traktowane

przez Uczestnika jako oświadczenia Organizatora i podobnie oświadczenia składane

przedstawicielowi Organizatora będą traktowane jako złożone Organizatorowi.

§ 7.
1. Uczestnik może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.

2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

jest wyłączone m.in w przypadku umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni

Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem

świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od

Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone również w pozostałych

przypadkach, wskazanych są w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

3. Uczestnik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z

zawartej Umowy sprzedaży;

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z

wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia

sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).



Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem

infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod

adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest

Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest

Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy:

a) Załącznik nr 1 – Oświadczenie Uczestnika o udzielonej przez niego zgodzie na

rozpoczęcie realizacji Umowy Użyczenia w okolicznościach powodujących utratę prawa

odstąpienia od umowy.

b) Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

5. Umowa została podpisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

DATA I PODPIS ORGANIZATORA DATA I PODPIS UCZESTNIKA



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na realizację Umowy Użyczenia zawartej z EV RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod adresem ul. Juliusza Słowackiego 18/4, 60-823 Poznań, NIP 7831842484, REGON 38975977500000, KRS:

0000919347, w ……………………………………………., w terminie ………………, w pełni, przed upływem

terminu na odstąpienie od umowy, co będzie skutkowało utratą prawa odstąpienia od umowy.

DATA I PODPIS UCZESTNIKA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej: RODO,

informujemy Panią/Pana, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

EV RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod adresem ul. Juliusza Słowackiego 18/4,
60-823 Poznań, NIP 7831842484, REGON 38975977500000, KRS: 0000919347.

W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za
pomocą:

- poczty elektronicznej: kontakt@ev-rent.pl,

- poczty tradycyjnej: ul. Juliusza Słowackiego 18/4, 60-823 Poznań,

- telefonu: +48 792 900 909

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek
świadczenia usług na Pana/Pani rzecz przez Administratora, tj. w przypadku niepodania danych
osobowych umowa z Administratorem nie zostanie zawarta.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:



Cel Dane osobowe Podstawa prawna
przetwarzania

zawarcie i
wykonanie umowy

imię, nazwisko, nr
PESEL, nr dowodu
osobistego, nr prawa
jazdy

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.
przetwarzanie w celu podjęcia
działań na Pana/Pani żądanie,
przed zawarciem umowy oraz
przetwarzanie niezbędne w celu
wykonania umowy, której jest
Pan/Pani stroną.

ustalenie,
dochodzenie i
egzekucja
roszczeń i obrona
przed
roszczeniami w
postępowaniu
przed sądami i
innymi organami
państwowymi

imię, nazwisko, firma, nr
PESEL, numer dowodu
osobistego, NIP lub
REGON, numer
kontaktowy, adres
korespondencyjny,
numer rachunku
bankowego, adres
e-mail

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj.
przetwarzanie w celu realizacji
prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, polegającego na
ustaleniu, dochodzeniu i
egzekucji roszczeń oraz na
obronie przed roszczeniami w
postępowaniu przed sądami i
innymi organami państwowymi.

wypełnienie
obowiązków
prawnych
wynikających z
przepisów
prawnych, w
szczególności
przepisów
podatkowych i
rachunkowych

imię, nazwisko, firma, nr
PESEL, NIP lub
REGON, adres e-mail,
adres korespondencyjny,
numer kontaktowy,
numer rachunku
bankowego

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na
Administratorze, wynikających z
przepisów prawa, w
szczególności przepisów
podatkowych i rachunkowych.

zapewnienie
ciągłości
komunikacji i
umożliwienie
kontaktowania się
z przedsiębiorcą w
sprawach
prowadzonej
działalności
gospodarczej

imię, nazwisko, adres
e-mail, nr telefonu, adres
korespondencyjny

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.
przetwarzanie w celu realizacji
prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, polegającego na
utrzymywaniu ciągłości
komunikacji i umożliwieniu
kontaktu z przedsiębiorcą w
sprawach prowadzonej
działalności gospodarczej

Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

- upływu terminów przedawnienia, przewidzianych przez Kodeks cywilny albo przepisy
podatkowe i rachunkowe;

- wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały
przetwarzanie danych osobowych;

- w przypadku przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator
może dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe).



Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty
świadczące na rzecz Administratorów usługi dochodzenia należności, usługi prawne, operatorzy
systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (W TYM PROFILOWANIE)

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego
podejmowania wobec Pani/Pana jakichkolwiek decyzji.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji
międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

- żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);

- żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”
(art. 17 RODO);

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);

- żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan
prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego
zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233

https://uodo.gov.pl/pl/134/233

