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UMOWA ABONAMENTOWA NR  
, …….. 2019  

 

Klient: 

Imię Nazwisko/Nazwa Firmy: 

Osoba reprezentująca (firmy): 

adres: 

PESEL /NIP 

e-mail: 

telefon kontaktowy: 

 

Wynajmujący: 

General Lease Sp. z o.o., adres korespondencyjny: ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki, NIP 

9721251429, KRS 523662, numer rachunku: 38 1750 1019 0000 0000 4000 0507 

telefon kontaktowy: 61 10 10 450 

reprezentowany przez : ……………………….. - pełnomocnika 

e-mail: 

 

 

Wynajmowany samochód:  

……………………………………………… 

Vin:  

Nr oferty: 

Nr Zamówienia: 

Silnik: 

Paliwo: 

Skrzynia biegów: 

Przebieg: 

Gwarancja: 

Kolor nadwozia: 

Kolor tapicerki: 

 

Warunki: 

 

Opłata Startowa:    zł 

Opłata Abonamentowa:  zł 

Czas trwania Abonamentu:  12 m-cy od Dnia Wydania 

Wybrany Pakiet kilometrów:   km/rok 

Cena za 1 km ponad pakiet:  zł 

Termin płatności Opłaty Abonamentowej: zgodnie z Harmonogramem płatności 

ubezpieczenie:  (wybrany ubezpieczyciel i nr polisy) 

 
Wszystkie podane ceny są cenami brutto. 
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Załączniki będące częścią umowy: 

1. Ogólne Warunki Umowy Abonamentowej 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu 

3. Harmonogram płatności 

4. Cennik 

5. Procedura likwidacji szkód  

6. Podstawowy zakres ubezpieczenia 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ABONAMENTOWEJ 
 

 

1.Umowa Abonamentowa 

 

1. Zgodnie z Umową Abonamentową i jej załącznikami (dalej łącznie: Umowa) 

Wynajmujący wynajmuje Klientowi samochód na czas określony, a Klient zobowiązuje 

się do jego używania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Umowie, 

a także do ponoszenia Opłat Abonamentowych i innych świadczeń wynikających z 

Umowy. 

 

2. Czas trwania Umowy 

 

1. Czas trwania Umowy jest określony w protokole zdawczo-odbiorczym. Pierwszym 

dniem wynajmu jest dzień wydania samochodu (dalej: Dzień Wydania). Wynajem 

kończy się w dniu zwrotu samochodu Wynajmującemu (dalej: Dzień Zwrotu). 

 

3. Wydanie samochodu 

 

1. O Dniu Wydania samochodu Klient zostanie poinformowany  mailowo lub 

telefonicznie z przynajmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Miejsce wydania wskazane jest w Umowie. 

3. Jeżeli Klient nie stawi się w uzgodnionym Dniu Wydania lub odmówi podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego, mimo że samochód nie ma wad, zostanie 

wyznaczony drugi termin odbioru, nie wcześniej niż 4 dni od pierwszej daty Dnia 

Wydania. Jeżeli Klient nie odbierze samochodu ponownie, Umowa może zostać 

wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym oraz może zostać naliczona kara 

umowna w wysokości równej sumie Opłaty Startowej i Opłaty Abonamentowej.  

 

4. Opłaty 

 

1. Samochód zostanie wydany po zaksięgowaniu Opłaty Startowej i pierwszej Opłaty 

Abonamentowej. Kolejne Opłaty Abonamentowe są płatne z góry za każdy miesiąc, 

najpóźniej w ostatnim dniu opłaconego okresu rozliczeniowego zgodnie z 

Harmonogramem płatności.  

2. Wszystkie opłaty należy uiścić przelewem na rachunek Wynajmującego.  
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3. Klient wyraża zgodę na doręczanie mu faktur w formie elektronicznej na adres e-mail 

podany w komparycji Umowy. 

4. Wpłacone środki zostaną zaliczone na poczet należnych Wynajmującemu kwot w 

następującej kolejności: 

a. koszty egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, 

b. opłaty inne niż Opłata Abonamentowa, wynikające z Umowy, 

c. odsetki, 

d. zaległe Opłaty Abonamentowe, 

e. bieżąca Opłata Abonamentowa. 

5. Jeżeli Opłata Abonamentowa nie zostanie zaksięgowana na rachunku 

Wynajmującego najpóźniej ostatniego dnia opłaconego okresu rozliczeniowego, 

Umowa może zostać jednostronnie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. W 

takim przypadku Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu samochodu do 

siedziby Qarson sp. z o.o. na ul. Sucholeskiej 3 w Suchym Lesie. Za każdy dzień 

korzystania z samochodu po bezskutecznym upływie terminu płatności może zostać 

naliczona opłata za bezumowne korzystanie z samochodu zgodna z Cennikiem. 

6. W przypadku opóźnienia w płatnościach Wynajmujący naliczy odsetki ustawowe, a w 

przypadku umów zawartych z przedsiębiorcami odsetki za opóźnienie w transakcjach 

handlowych. 

 

5. Korzystanie z samochodu 

 

1. Klient jest zobowiązany do korzystania z samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

instrukcją obsługi, zaleceniami producenta dotyczącymi czynności serwisowych i 

gwarancyjnych oraz zgodnie z: Umową, przepisami prawa, warunkami ubezpieczenia.  

2. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, a także poniesie wszelkie koszty, 

spowodowane użyciem samochodu w sposób niezgodny z: Umową, przepisami 

prawa, warunkami ubezpieczenia.   

3. Klient ponosi opłaty związane z eksploatacją samochodu (paliwo, płyny 

eksploatacyjne, itp.), opłaty wynikające z korzystania z samochodu należne 

podmiotom trzecim (mandaty, podatki, opłaty za parkowanie i przejazdy drogami 

płatnymi itp.) oraz opłaty należne zgodnie z Umową oraz wszystkie koszty napraw i 

likwidacji szkód, których nie pokryło ubezpieczenie. 

4. Naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane w Autoryzowanych Stacjach Obsługi 

(ASO) danej marki na koszt producenta. Jeżeli producent uzna, że 

usterka/uszkodzenie wynika z niewłaściwego użytkowania samochodu, Klient 

zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.  

5. Przeglądy techniczne i serwisowe Klient wykonuje w Autoryzowanych Stacjach 

Obsługi (ASO) danej marki wyłącznie po uzyskaniu pisemnej lub mailowej  zgody na 

wykonanie przeglądu od Wynajmującego. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do 

wskazania Klientowi miejsca wykonania przeglądu. Koszty przeglądów obciążają 

Wynajmującego wyłącznie jeżeli ten wyrazi uprzednią zgodę na ich przeprowadzenie. 

6. Samochód może być udostępniany innym osobom, jednak Klient jest odpowiedzialny 

za przestrzeganie warunków ubezpieczenia komunikacyjnego oraz musi wiedzieć kto 

kieruje udostępnionym pojazdem. Klient odpowiada za wszelkie szkody powstałe w 

trakcie udostępniania pojazdu, które nie zostaną pokryte przez ubezpieczenie 

komunikacyjne. 
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7. W czasie trwania Umowy samochód nie może być podnajmowany oraz  używany w 

celu profesjonalnego przewozu osób. 

8. Jeżeli Klient dokona zmian w samochodzie bez wcześniejszej pisemnej zgody 

Wynajmującego, przed zwrotem musi przywrócić samochód do stanu sprzed 

dokonania zmian albo zostanie obciążony kosztami jego przywrócenia do stanu 

pierwotnego. 

9. Wyjazd Samochodem poza granice Unii Europejskiej wymaga  każdorazowo 

uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego. 

 

6. Ubezpieczenie komunikacyjne 

 

1. Samochód musi zostać objęty ubezpieczeniem komunikacyjnym OC/AC nie później 

niż w Dniu Wydania i musi być ubezpieczony w zakresie zgodnym z podstawowym 

zakresem ubezpieczenia do Dnia Zwrotu. 

2. Ubezpieczenia można dokonać za pośrednictwem Wynajmującego lub indywidualnie. 

3. W przypadku jeżeli Klient dokona ubezpieczenia indywidualnie, najpóźniej w Dniu 

Wydania, Wynajmujący musi okazać oryginał umowy ubezpieczeniowej oraz Ogólne 

Warunki Ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia musi być zgodny z podstawowym 

zakresem ubezpieczenia samochodów stanowiącym Załącznik nr 6. Wynajmujący 

wymaga cesji praw z umowy ubezpieczenia OC/AC swoją rzecz. 

4. Najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania ubezpieczenia 

komunikacyjnego Klient musi przedłożyć Wynajmującemu nową polisę 

ubezpieczeniową. Klient nie musi przedkładać nowej polisy ubezpieczeniowej w 

przypadku jeżeli Umowa kończy się przed terminem wygaśnięcia bieżącej polisy 

ubezpieczeniowej. 

5. Jeżeli w jakimkolwiek momencie od Dnia Wydania do Dnia Zwrotu samochód nie 

będzie objęty ubezpieczeniem komunikacyjnym zgodnym z Podstawowym zakresem 

ubezpieczenia lub jeżeli Wynajmujący nie otrzyma polisy ubezpieczeniowej od Klienta 

w terminie, Wynajmujący ubezpieczy samochód w wybranym przez siebie zakładzie 

ubezpieczeń i obciąży Klienta kosztem składki ubezpieczeniowej.  

6. W każdym wypadku skutki niedopełnienia przez Klienta obowiązku ubezpieczenia 

samochodu lub nieuiszczenia w terminie składki ubezpieczeniowej obciążają Klienta.  

 

7. Pakiety kilometrów 

 

1. W ramach Opłaty Abonamentowej Klientowi przysługuje roczny pakiet kilometrów 

określony w Umowie. 

2. W przypadku przekroczenia określonego w Umowie rocznego pakietu kilometrów, za 

każdy dodatkowy kilometr pobierana jest opłata określona w Umowie. 

3. W przypadku niewykorzystania przez Klienta przysługującego mu pakietu kilometrów, 

na koniec Umowy Klientowi nie przysługuje zwrot środków z tego tytułu.  

 

 

8. Zwrot Samochodu 

 

1. Samochód może zostać zwrócony najwcześniej 14 dni przed przewidywanym Dniem 

Zwrotu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.   
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2. Stan techniczny samochodu po zwrocie oceniany jest w oparciu o Przewodnik Zwrotu 

Pojazdu, Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, dostępny na stronie 

www.pzwlp.pl.  

3. Klient nie ponosi odpowiedzialności za zużycie samochodu będące następstwem jego 

prawidłowej eksploatacji. Jeżeli stan techniczny samochodu będzie gorszy niż wynika 

to z normalnego użytkowania, Klient poniesie koszty przywrócenia go do stanu w jakim 

byłby, gdyby był prawidłowo używany. Jeżeli przywrócenie samochodu do takiego 

stanu będzie niemożliwe, Klient zapłaci Wynajmującemu kwotę równą utracie wartości 

Samochodu w związku z jego zużyciem ponad normalnie używanie.  

4. Przy zwrocie samochodu następuje rozliczenie kilometrów przejechanych ponad 

określony w Umowie pakiet. 

5. Jeżeli Klient spóźni się ze zwrotem Samochodu, Wynajmujący naliczy opłatę za 

bezumowne korzystanie z Samochodu zgodnie z Cennikiem. 

6. Aż do Dnia Zwrotu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie 

samochodu.  

 

9. Zgodność z Zamówieniem 

 

1. Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć Klientowi samochód zgodny z 

Zamówieniem. 

2. W przypadku różnicy pomiędzy samochodem zamówionym, a samochodem 

dostarczonym odpowiedzialność Wynajmującego ogranicza się do ⅕ sumy cen 

katalogowych brakującego wyposażenia za każdy rok obowiązywania Umowy. 

 

10. Zakończenie Umowy 

 

1. Umowa kończy się z upływem czasu, na jaki została zawarta z zastrzeżeniem par. 10 

p. 2 oraz par. 11. 

2. W przypadku kradzieży lub szkody całkowitej (tj. sytuacja, kiedy całkowity koszt 

naprawy Samochodu przekracza określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia 

wartość pojazdu na dzień szkody) Umowa ulegnie rozwiązaniu na koniec okresu 

miesięcznego, w którym nastąpiła kradzież lub szkoda całkowita. 

 

11. Rozwiązanie Umowy 

 

1. Klient może wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w 

dowolnym momencie. Wypowiedzenie jest skuteczne na koniec okresu miesięcznego, 

w którym Wynajmujący otrzymał wypowiedzenia. Klient musi zwrócić samochód na 

własny koszt najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania Umowy, po wcześniejszym 

ustaleniu z Wynajmującym terminu zwrotu. 

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim: 

a. Klient jest zobowiązany do zapłaty kary umownej równej sumie połowy Opłat 

Abonementowych pozostałych do końca Umowy, gdyby ta nie została 

wypowiedziana oraz  

b. Wynajmujący rozliczy przejechane kilometry proporcjonalnie do liczby 

miesięcy trwania Umowy. 

3. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli: 

a. Klient nie uiścił w terminie wszystkich opłat wynikających z Umowy, 
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b. Wynajmujący ma uzasadnione podejrzenie, że samochód został użyty w 

przestępstwie, 

c. Klient korzysta z samochodu niezgodnie z Umową, przepisami prawa lub 

przeznaczeniem samochodu. 

4. W przypadku wypowiedzenia przez Wynajmującego Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu samochodu 

do siedziby Qarson sp. z o.o. na ul Sucholeskiej 3 w Suchym Lesie. Za każdy dzień 

korzystania z samochodu po bezskutecznym upływie terminu płatności Wynajmujący 

naliczy opłatę za bezumowne korzystanie z samochodu zgodną z Cennikiem. 

  

12. Likwidacja szkód 

 

1. Klient musi poinformować Wynajmującego o każdym uszkodzeniu samochodu. 

2. Klient informuje Wynajmującego o uszkodzeniu samochodu niezwłocznie po 

zauważeniu szkody,  wysyłając wiadomość na adres e-mail szkody@qarson.com, a w 

dni robocze w godzinach  9-17 dzwoniąc na numer 61 10 10 450 

3. Po poinformowaniu Wynajmującego o uszkodzeniu, jeżeli uszkodzenie wymaga 

naprawy, Klient musi również przesłać zgłoszenie szkody na adres e-mail 

szkody@qarson.com lub na adres naszej siedziby w terminie 3 dni od zgłoszenia 

szkody. 

4. Jeżeli uszkodzenie wynikło z winy innej osoby, Klient musi wezwać na miejsce 

zdarzenia Policję w celu potwierdzenia winy tej osoby oraz wskazać Wynajmującemu 

dane jednostki Policji, która prowadzi sprawę lub uzyskać oświadczenie sprawcy 

szkody sporządzone na piśmie. 

5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania Procedury likwidacji szkód stanowiącej 

Załącznik nr 5 do Umowy. 

6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie poniesie Wynajmujący 

na skutek nieprzestrzegania któregokolwiek z postanowień Procedury likwidacji szkód, 

Umowy lub warunków ubezpieczenia komunikacyjnego. 

 

13. Reklamacje 

 

Klient ma prawo zgłosić zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług w formie mailowej na 

adres umowy@qarson.com lub pisemnie, listem poleconym, na adres Wynajmującego. 

Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer 

Umowy, opis zdarzenia lub wskazanie zastrzeżeń, żądanie Klienta, podpis - jeżeli reklamacja 

składana jest na piśmie. 

Odpowiedź na reklamację przesyłana jest w takiej samej formie w jakiej została wniesiona. 

 

 

 14. Przetwarzanie Danych Osobowych 

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z wykonywaniem Umowy jest 

General Lease sp. z o.o. ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki. 

We wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania danych kontaktowych Klient może się 

kontaktować mailowo na adres: ido@qarson.com  

mailto:umowy@qarson.com
mailto:umowy@qarson.com
mailto:umowy@qarson.com
mailto:umowy@qarson.com
mailto:umowy@qarson.com
mailto:ido@qarson.co
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Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane w celu przetwarzania: General Lease sp. z 

o.o. ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki, Qarson Services sp. z o.o. ul. Krzemowa 1, 62-002 

Złotniki, BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom uprawnionym do 

ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, 

podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem oraz instytucjom zajmującym się 

windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom 

utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, co jest związane z 

przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych. 

 

15. Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa oraz wynikające z niej zobowiązania podlegają prawu polskiemu. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy oraz Załączników wymagają formy pisemnego 

aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 

3. Jeżeli poszczególne postanowienia Umowy lub Załączników okażą się nieważne lub 

bezskuteczne w całości lub części z jakiejkolwiek przyczyny, inne postanowienia 

pozostają w mocy. 

4. W przypadku zmiany danych wskazanych w Umowie Klient jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować Wynajmującego, nie później niż 5 dni od zaistnienia 

zmiany. Jeżeli Klient nie poinformuje Wynajmującego o nowych danych kontaktowych, 

Wynajmujący będzie kontaktował się z Klientem w oparciu o posiadane dane. 

 

 

 

___________________                                          ________________________ 

 Klient (podpis i data)                                             Wynajmujący (podpis i data) 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę o rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu 

uprawniającego do odstąpienia od umowy. 

Wyrażam zgodę na rozpoczęcie wykonywania świadczenia przed upływem terminu 

uprawniającego do odstąpienia od umowy (14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do 

wiadomości, że rozpoczęcie świadczenia po wyrażeniu zgody powoduje utratę prawa do 

odstąpienia od umowy. 

 

 

 

  

___________________ 

Klient (podpis i data)  


