TABELA OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH
do umowy najmu pojazdu
Lp.

Nazwa zdarzenia / usługi

Kwota netto

1

Wystawienie duplikatu ubezpieczenia

50,00 PLN

2

Dorobienie wtórnego dowodu rejestracyjnego

150 PLN

3

Dorobienie wtórnika tablicy rejestracyjnej / przerejestrowanie pojazdu

340 PLN

4

Dorobienie wtórnika naklejki na szybę.

100 PLN

5

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego z winy Najemcy (nie dotyczy
zatrzymania dowodu rejestracyjnego po szkodzie pojazdu)

100 PLN

6

Wystawienie zielonej karty.

50 PLN

7

Powtórne wysłanie potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia (w przypadku, gdy
najemca nie odebrał listu)

50 PLN

8

Odtworzenie zagubionych (zniszczonych) dokumentów technicznych: książki
gwarancyjnej, instrukcji obsługi, rejestru pojazdu.

100 PLN/ szt.

9

Zmiana parametrów umowy w takcie jej trwania na życzenie Najemcy (aneks
od umowy)

150 PLN

10

Pisemne upomnienie w przypadku przekroczenia terminu płatności
należności (w tym wystawienie noty odsetkowej).

20 PLN

11

Odbior pojazdu po umowie w lokalizacji innej niż siedziba Wynajmującego.

1,5 PLN/km (nie
mniej niż 50 PLN)

12

Wystawienie i wysłanie faktury Vat w formie dokumentu papierowego w
przypadku odwołania zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

10 PLN

13

Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów
administracji o użytkownku pojazdu, którym dokonano wykroczenia.

50 PLN
Rzeczywiste koszty
poniesione w celu
odtworzenia w/w
elementów+50 PLN

14

Odtworzenie utraconych kluczyków do pojazdu, kart kodowych.

15

Kradzież pojazdu lub szkoda całkowita

4000 PLN

16

Uszkodzenie pojazdu (każdorazowa szkoda)

1000 PLN

17

Niewykonanie w terminie przeglądu okresowego

2000 PLN

18

Nieprzestrzeganie zakazu palenia w pojeździe

1500 PLN

19

Usunięcie oznaczeń Auto Strefa

200 PLN
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20

Zwrot pojazdu z zabrudzonym wnętrzem – konieczność prania tapicerki.

250 PLN

21

Zwrot nieumytego pojazdu.

60 PLN

22

Stawka za każdy dodatkowy przejechany kilometr ponad miesięczny limit

0,60 PL

Podane ceny są kwotami netto – należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę vat

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego załącznika i zobowiazuję się do użytkowania
pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób należyty.

................................................
data i podpis Najemcy
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