
REGULAMIN WYPOŻYCZENIA POJAZDU 

Wypożyczalnia busów LXT 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin, dalej zwany „Regulaminem” określa zasady dokonywania 
wynajmu pojazdów dostawczych przez Konrada Waszkiewicza, prowadzącego 
działalność gospodarczą pod nazwą LUXTRANS Konrad Waszkiewicz z siedzibą w 
Białymstoku przy ul. Pogodnej 29B/1, 15-365 Białystok, NIP 5423147859 
(„Wynajmujący” lub „Wypożyczalnia busów LXT”) na rzecz osób fizycznych, 
nieprowadzących działalności gospodarczej, w celach niezwiązanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej („Najemca”) 

2. Wynajmujący oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i 
dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z) („Pojazd”). 

3. Wynajmujący oświadcza, iż przysługuje mu tytuł prawny do pojazdów stanowiących 
przedmiot najmu, w szczególności oświadcza, iż jest uprawniony do dysponowania 
pojazdami w celu dokonywania ich wynajmu. 

4. Najemca w chwili zawarcia umowy najmu pojazdu powinien mieć ukończone 25 lat, 
posiadać prawo jazdy przynajmniej 1 rok. W chwili wydania pojazdu Najemca 
zobowiązany jest okazać Wynajmującemu lub osobie przez niego upoważnionej 
dokumenty potwierdzające tożsamość: dowód osobisty/paszport i prawo jazdy. 

5. Najemca oświadcza, iż stan zdrowia Najemcy pozwala na prowadzenie pojazdów (w 
tym mechanicznych). 

6. W pojazdach obowiązuje zakaz palenia oraz zakaz przewożenia zwierząt. 
7. Wyjazd i użytkowanie najmowanego pojazdu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej 

może nastąpić tylko za pisemną zgodą „Wypożyczalnia busów LXT”. 
8. Wydanie pojazdu Najemcy przez Wynajmującego następuje w dacie i godzinie 

ustalonej telefonicznie lub podczas wypełniania przez Najemcę formularza 
zamieszczonego na stronie www.lxt.pl. Stan pojazdu, w tym jego wyposażenie określa 
protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony przez strony w dacie wydania pojazdu 
Najemcy. 

9. Najemca w związku z wydaniem mu najmowanego pojazdu i wraz z nim otrzyma od 
Wynajmującego dowód rejestracyjny Pojazdu oraz dokument potwierdzający zawarcie 
umowy ubezpieczenia OC właściciela Pojazdu. Najemca zobowiązany jest do 
przechowywania dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie 
ubezpieczenia OC Pojazdu w sposób zabezpieczający przed ewentualną kradzieżą lub 
zniszczeniem. Zabronione jest przechowywanie powyższych przynależności w 
Pojeździe, po jego opuszczeniu, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. 

http://www.lxt.pl/


§2. Ceny i opłaty 

1. Ceny najmu pojazdów określa cennik zamieszczony na stronie www.lxt.pl. („Cennik”) 
2. Wszystkie podane ceny określone w cenniku są cenami za jedną dobę użytkowania 

pojazdu (24 godziny) i płatne są z góry, gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio 
przed wydaniem pojazdu Najemcy, z wyłączeniem ewentualnego dokonywania 
płatności za kilometry przejechane ponad ustaloną niniejszym regulaminem normę. W 
przypadku zamiaru dokonania odbioru pojazdu poza siedzibą Wynajmującego, sposób 
dokonania zapłaty ceny najmu strony uzgodnią indywidualnie. 

3. Opłata za wynajem pojazdu naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę, począwszy od 
godziny wynajęcia. 

4. Przekroczenie przez Najemcę ustalonego czasu zwrotu pojazdu (powyżej 30 minut) 
będzie skutkowało naliczeniem opłaty za kolejną dobę wynajmu pojazdu, chyba, że 
zmiany godzin wynajmu pojazdu zostaną uzgodnione z pracownikiem 
„Wypożyczalnia busów LXT”. 

5. Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę za najem pojazdu z góry w dniu 

wypożyczenia pojazdu za cały okres trwania najmu. 
6. W przypadku indywidualnego ustalenia miejsca i daty wydania Najemcy pojazdu 

przez Wynajmującego Najemca pokryje koszt dostarczenia mu wynajmowanego 
pojazdu poza godzinami pracy przedsiębiorstwa Wynajmującego, tj. poza 10:00, a 
17:00, w soboty 10:00 a 14:00 a także koszt dostarczenia pojazdu poza terenem miasta 
Białegostoku. 

7. W momencie odbioru samochodu z miejsca postoju lub w przypadku, o którym mowa 
w ust. 6, Najemca zobowiązany jest uiścić kaucję w określonej wysokości (od 500,00 
zł do 1500,00 zł). Wysokość kaucji uzależniona jest od wartości pojazdu objętego 
umową najmu, przy czym każdorazowo wysokość ta określona jest w cenniku 

8. Kaucja stanowi zabezpieczenie właściwego wykonania umowy przez Najemcę i 
podlega ona zwrotowi na konto lub bezpośrednio na ręce Najemcy w momencie 
zwrotu przez niego pojazdu w stanie odpowiadającym stanowi w chwili wynajęcia. 
Wynajmujący jest upoważniony do zatrzymania kaucji w całości lub potrącenia jej 
odpowiedniej części w przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń pojazdu, 
zaistniałych w okresie trwania najmu. W przypadku, gdy kwota zatrzymanej kaucji nie 
pokrywa w całości wysokości szkody, Wynajmujący upoważniony jest do 
dochodzenia różnicy na zasadach ogólnych. W przypadku, gdy pojazd stanowi 
przedmiot leasingu, naprawienie szkody odbywa się zgodnie z postanowieniami 
umowy leasingu, o której treści Najemca jest niezwłocznie i w niezbędnym zakresie 
informowany. § 4 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

9. Jeżeli Najemca zwróci pojazd przed uzgodnionym w umowie terminem zwrotu opłata 
za pozostałe dni najmu nie podlega zwrotowi. 

http://www.lxt.pl/


10. Jeżeli Najemca wyjeżdża wypożyczonym pojazdem poza granice Rzeczypospolitej 
Polskiej obowiązany jest uiścić jednorazowa dodatkowa opłata w wysokości od 
100,00 zł do 200,00 zł. 

11. W przypadku przekroczenia granicy terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z którym 
wiąże się obowiązek dodatkowego obowiązkowego ubezpieczenia, koszty 
ubezpieczenia ponosi Najemca, a w razie jego nie wykupienia bądź odmowy uznania 
swojej odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeniowy w przypadku zaistnienia 
zdarzenia ubezpieczeniowego, Najemca ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody 
na zasadach ogólnych według polskich przepisów prawa cywilnego. 

§3. Wynajem i zwrot pojazdu 

1. „Wypożyczalnia busów LXT” wypożycza pojazdy na pełne doby. 
2. Pojazdy są wypożyczane i zwracane w w dni powszednie w godzinach 10:00-17:00 

przy ul. Kaszmirowej 2 w Białymstoku, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 6. 
3. Najemca zobowiązany jest zwrócić wynajęty pojazd w terminie z góry ustalonym. 

Zwrot pojazdu dokonywany jest na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 
uwzględniającego stan pojazdu z daty wydania i zwrotu, w tym dane, o których mowa 
w poniższych postanowieniach niniejszego regulaminu 

4. Najemca ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzone lub brakujące części 
pojazdu. § 2 ust. 8 stosuje się odpowiednio. Najemca ma obowiązek niezwłocznie 
zgłosić Wynajmującemu fakt zaistnienia wady lub uszkodzenia pojazdu, w tym 
wynikających z normalnej eksploatacji, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych przyczyn, 
przejawów i skutków zaistniałej wady lub uszkodzenia. Najemca powinien 
powstrzymać się w przypadku zaistnienia takiej sytuacji od dalszej jazdy, którą może 
kontynuować wyłącznie za wyraźną zgodą Wynajmującego lub osoby przez niego 
upoważnionej. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niezastosowania się do 
powyższych postanowień, Wynajmujący odpowiada na zasadach określonych w 
niniejszym regulaminie oraz kodeksie cywilnym. 

5. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd czysty lub ponieść koszt umycia pojazdu w 
wysokości 60,00 zł-100,00 zł. 

6. Najemca ma obowiązek zwrócić pojazd z uzupełnionym stanem paliwa, tj. uzupełnić 
zbiornik paliwa do stanu z chwili wypożyczenia. 

7. W przypadku braku uzupełnienia stanu paliwa z kaucji zostanie potrącona kwota 
100,00 zł jako kara za brak zatankowania oraz kwota kosztów brakującego paliwa. 

8. Koszt bieżącego zakupu paliwa i płynów eksploatacyjnych pojazdu  pokrywa 
Najemca. 

9. Jeżeli Najemca wypożyczył samochód dostawczy ma prawo przejechać nim 500 

kilometrów w ciągu jednej doby, zgodnie ze stawką obowiązującą w przyjętym  



cenniku wypożyczalni. W sytuacji, gdy Najemca przekroczy ustalony limit, 
zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 0.20 PLN za każdy 
następny przejechany kilometr. Przekroczenie w/w limitu kilometrów Najemca ma 
obowiązek uzgodnić wcześniej z pracownikiem „Wypożyczalnia busów LXT”. 

§4. Kolizja, kradzież, uszkodzenia 

1. W przypadku spowodowania przez Najemcę wypadku drogowego, bądź kolizji, 
wpłacona kaucja zostanie zatrzymana. 

2. Jeżeli wypadek drogowy, bądź kolizja drogowa nie będzie spowodowana z winy 
Najemcy, ale przez osobę trzecią, „Wypożyczalnia busów LXT” nie obciąży Najemcy 
żadnymi kosztami, pod warunkiem natychmiastowego poinformowania pracownika 
wypożyczalni o zdarzeniu lub wezwania na miejsce zdarzenia Policji, która sporządzi 
odpowiednią notatkę z kolizji. 

3. W przypadku zaistnienia wypadku drogowego, bądź kolizji drogowej Najemca ma 
obowiązek spisania i przedłożenia w wypożyczalni oświadczenia sprawcy wypadku 
lub wezwania na miejsce zdarzenia Policji, która sporządzi odpowiednią notatkę z 
miejsca zdarzenia. 

4. Najemca nie zostanie obciążony żadnymi kosztami w przypadku kradzieży pojazdu, 
jeśli ten będzie posiadał kluczyki, dowód rejestracyjny i ubezpieczenie od 
skradzionego pojazdu. W przeciwnym razie Najemca ponosi pełną odpowiedzialność. 

5. Wszelkie koszty, w tym mandaty karne, wynikające z naruszenia obowiązujących 
przepisów, w tym przepisów ruchu drogowego w trakcie najmu Pojazdu pokrywa 
Najemca. Najemca zobowiązuje się do zwolnienia Wynajmującego z 
odpowiedzialności za ewentualne mandaty i opłaty administracyjne nałożone na 
Wynajmującego w trakcie trwania najmu. Najemca zobowiązany jest do zapłaty 
jednorazowej opłaty manipulacyjnej w kwocie 100zł  netto za każdy przypadek 
skierowania do Wynajmującego zapytania pochodzącego z organów pobierajacych 
opłaty za mandaty karne lub inne opłaty administracyjne 

§5. Kary 

1. W przypadku niezastosowania się do zapisów obowiązującego Regulaminu, bądź jego 
nieprzestrzeganie skutkować będzie nałożeniem na Najemcę kary umownej. 

2. W przypadku zgubienia przez Najemcę kluczy do pojazdu i/lub dokumentów Najemca 
zostanie obciążony dodatkowymi kosztami: za zgubienie dokumentów: 500,00 zł, za 
zgubienie kluczy: 500,00 zł. 

3. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub 
naklejki rejestracyjnej na szybie pojazdu skutkuje nałożeniem na Najemcę kary 
umownej w wysokości 200,00 zł. Każdy następny dzień postoju spowodowany 



uzupełnieniem w/w rzeczy to koszt 150,00 zł. 
4. W wynajętych pojazdach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i przewozu zwierząt. W 

przypadku niezastosowania się do wspomnianych zakazów na Najemcę zostanie 
nałożona kara w wysokości 200,00 zł. 

5. Demontaż, podmiana, kradzież części wyposażenia pojazdu lub dokonanie innych 
przeróbek, bądź zmian w pojeździe bez zgody Wynajmującego skutkować będzie 
nałożeniem na Najemcę kary w wysokości 3.000,00 zł. 

6. Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku skutkować będzie 
nałożeniem na Najemcę opłaty w/g cennika producenta + marża 10%. 

7. Holowanie innych pojazdów wynajętym przez Najemcę pojazdem skutkować będzie 
nałożeniem na Najemcę kary w wysokości 400,00 zł. 

8. Udostępnienie wynajętego pojazdu osobom trzecim skutkować będzie nałożeniem na 
najemcę kary w wysokości 2000,00 zł a udostępnienie wynajętego pojazdu osobie nie 

posiadającej uprawnień do kierowania pojazdem skutkować będzie nałożeniem na 
Najemcę dodatkowej kary w wysokości 250,00 zł 

9. W przypadku spowodowania przez Najemcę wypadku drogowego, bądź kolizji 
drogowej i ucieczki z miejsca wypadku lub nie wykonania obowiązków określonych 
w §4 niniejszego Regulaminu Najemca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za 
zaistniałe zdarzenie. 

§6. Odpowiedzialność Najemcy 

1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie czyny niedozwolone , które 
miały miejsce w czasie trwania okresu najmu, a które powiązane są z użytkowaniem 
wynajętego pojazdu. 

2. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Najemca zgadza się na 
udostępnienie przez „Wypożyczalnia busów LXT” danych osobowych Najemcy 
Policji lub innym upoważnionym organom ścigania, z uwzględnieniem ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie www.lxt.pl. 
2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 
3. Spory powstałe i wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu oraz dotyczące 

umów zawartych w oparciu o jego postanowienia rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 
siedziby Wynajmującego.

http://www.lxt.pl/
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