REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PRZYCZEP I LAWET SAMOCHODOWYCH

ROAD POWER

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa szczegółowo warunki umów najmu
przyczep samochodowych przez firmę ROAD POWER.
2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów Najmu, chyba, że umowa stanowi inaczej.
3. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczo - Odbiorczy, Cennik stanowią integralną część umowy
Najmu.
4. Wynajem przyczepy odbywa się po zawarciu umowy najmu pomiędzy właścicielem
wypożyczalni lub osobą przez niego upoważnioną, a pełnoletnim Najemcą. Umowę najmu
sporządza się w jednym egzemplarzu, który zostaje w siedzibie firmy. Na żądanie Najemcy
wystawiania jest Faktura ZW po zakończeniu najmu.
5. Najemcą przyczepki może być osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca obywatelstwo
polskie, stałe miejsce zamieszkania, posiadająca prawo jazdy uprawniające do prowadzenia
zespołem pojazdów honorowane na terytorium RP.
6. Podstawą spisania umowy i wynajmu jest dowód osobisty i prawo jazdy.
7. Wynajęta przyczepa samochodowa nie może być podnajęta lub odstąpiony innej osobie do
użytkowania niż Najemca.
8. Wynajęta przyczepa nie może być holowana przez inny pojazd niż samochód osobowy.
9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajętą przyczepę samochodową od momentu
jej wydania do momentu zwrotu.
10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przyczepy, braku lub uszkodzenia wyposażenia
dodatkowego lub elementów wyposażenia przyczepy sporządza się protokół zdawczoodbiorczy.
11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie najmu.
12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość zabezpieczenia ładunku oraz
sposobu jego transportu.
13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan techniczny haka holowniczego
zamontowanego w samochodzie Najemcy.
14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy dobór przyczepy do samochodu
pod względem wymagań DMC określonych w dowodach rejestracyjnych pojazdu i przyczepy.
PRZEDMIOT NAJMU
15. Przedmiotem najmu są przyczepy samochodowe o DMC od 400kg do 3500kg, którymi
dysponuje wypożyczalnia.
16. Przyczepy samochodowe stanowią własność Wynajmującego.
17. Przyczepy samochodowe są kompletne i wyposażone zgodnie z prawem drogowym.
18. Pod pojęciem „przyczepa” rozumie się , przyczepę lekką, przyczepę ciężarową, przyczepę
hamowaną wyposażoną w hamulec najazdowy, lawetę samochodową, przyczepo - lawetę.
19. Wraz z podpisaniem umowy najmu, Najemca otrzymuje wraz z przyczepą:
a. Koło podporowe dyszla.
b. Plandekę ze stelażem.

20. Z przyczepą Najemca nie otrzymuje:
a. Dowodu rejestracyjnego.
b. Polisy OC.
21. Przyczepę można doposażyć w dodatkowe akcesoria i wyposażenie według stawek
wypożyczalni.
OBOWIĄZKI NAJEMCY I ZASADY UŻYTKOWANIA PRZYCZEPY
22. Przez cały okres najmu Najemca zobowiązany jest do:
a. zapoznania się regulaminem najmu, cennikiem, dodatkowymi opłatami,
warunkami najmu.
b. użytkowaniem przyczepki zgodnie z jej przeznaczeniem.
c. przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji.
d. przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
e. stosowania się do ograniczeń dopuszczalnej ładowności przyczepy określonej
w dowodzie rejestracyjnym.
f. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu
drogowego.
f. zabezpieczenia przyczepki przed kradzieżą oraz parkowanie w bezpiecznym miejscu
g. utrzymania przyczepki w należytej czystości.
22. W czasie użytkowania przyczepy Najemcy zabrania się:
a. przekraczania dopuszczalnej ładowności przyczepy.
b. dokonywania w wynajętej przyczepce przeróbek czy innych zmian sprzecznych
z jego własnościami i przeznaczeniem.
c. eksploatacji przyczepy niezgodnie z przeznaczeniem.
d. oklejania przyczepki materiałami reklamowymi lub informacyjnymi.
e. demontażu oraz wymiany podzespołów, elementów wyposażenia przyczepki
i dodatkowych akcesoriów.
f. usuwania tabliczki znamionowej i numeru VIN.
g. zakrywania logo reklamowego firmy znajdującego się na przyczepce.
h. posługiwaniem się logiem i nazwą wypożyczalni do własnych celów lub innych.
i. przewożenie na przyczepie zwierząt.
j. używania przyczepki przy ekstremalnych parametrach technicznych, w sposób
powodujący przyśpieszone zużywania się lub uszkodzenie układu hamującego,
opon, osi skrętnych.
k. samowolnego zdejmowania plandeki ze stelaża, niewłaściwe zdjęcie plandeki
powoduje nieodwracalne pozałamywania powodujące całkowite zniszczenie
plandeki.
l. dokonywana napraw bez zgody Wynajmującego.
m. używania przyczepy w stanie nietrzeźwości, po spożyciu leków halucygennych,
narkotyków lub innych substancji odurzających.
n. przyczepa nie może być używana poza granicami RP bez zgody Wynajmującego,
używana wbrew przepisom celnym, drogowym i inny.
23. W przypadku naruszenia postanowień pkt. 10 lit. a – n. Najemca jest zobowiązany do zapłaty
dodatkowych opłat. Wynajmujący obciąży Najemcę wszelkimi kosztami przywrócenia stanu
poprzedniego przyczepy oraz Najemca zobowiązuje się do zapłaty za utratę wartości
przyczepy spowodowaną przeróbkami lub zmianami. W przypadku braku możliwości
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przywrócenia przyczepy do stanu poprzedniego Najemca zobowiązuje się do zakupu nowej
przyczepy tej samej marki i tego samego producenta lub wypłaty równoważnika pieniężnego
wartości nowej przyczepy. Najemca ponosi opłaty jak za wynajem od daty zaistnienia
zdarzenia do momentu przywrócenia poprzedniego stanu, zakupu lub wypłaty równoważnika
pieniężnego oraz dokonania przez Najemcę zapłaty za utratę wartości pojazdu.
Wynajmujący i inne osoby przez niego upoważnione, w przypadku podejrzenia
niewłaściwego używania przyczepy, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania
oraz dokumentów przyczepki Najemcy oraz odstąpienia od umowy najmu w czasie jego
trwania,
Holowanie przyczepy bez wymaganych uprawnień jest zabronione a nie stosowanie się do
zakazu w razie Szkody grozi konsekwencjami prawnymi.
Kategorycznie zabrania się holowania przyczepy pod wpływem alkoholi lub innych środków
i substancji odurzających. Spowodowanie kolizji, wypadku lub uszkodzenia przyczepy pod ich
wpływem zostanie zgłoszone Policji a Najemca zostanie obciążony wszelkimi kosztami
związanymi ze szkodą przyczepy. W razie nieuregulowania przez Najemcę kosztów w ciągu 7
dni od daty zaistnienia Szkody, sprawa skierowana zostanie na drogę sądową, gdzie
Wynajmujący będzie dochodził swoich roszczeń.
Przemieszczanie wynajętej przyczepki poza granicę RP wyłącznie na pisemny wniosek
Najemcy oraz uzyskaniem zgody Wynajmującego.
Wszelkie koszty związane z awarią lub uszkodzeniem przyczepki poza granicami RP, koszty
transportu do siedziby Wynajmującego w Polsce ponosi w całości Najemca.
Najemca zobowiązany jest do zabezpieczania przyczepki przed kradzieżą.
Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, dodatkowego wyposażenia jak
również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia
przyczepy oraz utratę dokumentów. W przypadku utraty przez Najemcę dowodu
rejestracyjnego, polisy lub elementów wyposażenia przyczepy, Najemca zostanie obciążony
dodatkowymi opłatami.

OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
31. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności
za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii przyczepy, uszkodzenia, kolizji,
wypadku, kradzieży, przywłaszczenia chyba, że szkoda wyrządzona została z winy
Wynajmującego.
32. Wynajmujący obowiązany jest do wydania przyczepy z ważnym przeglądem technicznym
i ubezpieczenie OC, AC.
33. W wypadku unieruchomienia wynajmowanej przyczepy, Wynajmujący może dostarczyć
w ciągu 24 godzin przyczepę zastępczą ( jeżeli jest dostępna w siedzibie firmy)we wskazane
przez Najemcę miejsce. Koszty transportu przyczepy ponosi Najemca.
34. W przypadku dostarczenia przyczepy o innych parametrach, wysokość opłaty ulega
odpowiedniemu obniżeniu lub podniesieniu.

WYDAWANIE I ZWROT PRZYCZEPY
35. Wydanie i zwrot przyczepy następuje w siedzibie wypożyczalni ROAD POWER, Strzelcew 41C,
99-400 Łowicz na podstawie umowy wypożyczenia i protokołu zdawczo-odbiorczego.

36. W przypadku ustalenie innego miejsca wydania i zwrotu przyczepy, koszty transportu ponosi
Najemca.
37. Przyczepę można rezerwować telefonicznie.
38. W przypadku wcześniejszej rezerwacji przyczepy Najemca wpłaca na konto Wynajmującego
opłatę w wysokości zakładanego czasu trwania umowy.
39. W przypadku anulacji wcześniejszej rezerwacji przyczepy opłata wpłacona przez Najemcę na
konto Wynajmującego nie podlega zwrotowi.
40. Wydanie i zwrot przyczepy następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego,
a w szczególności:
a. Stanu oświetlenia.
b. Stanu plandeki, stelaża.
c. Stanu opon, felg.
d. Stanu błotników.
e. Stanu zaczepu kulowego i linki zabezpieczającej.
f. Stanu czystości.
g. Stanu koła podporowego.
41. Najemca zobowiązany jest zwrócić przyczepę, w stanie i z wyposażeniem z jakim ją wydano,
42. Przed każdorazowym wydaniem przyczep Najemcy mogą być wykonane zdjęcia potwierdzają
stan techniczny przyczepy.
43. W przypadku zwrotu lub pozostawienia przyczepy niesprawnej lub z uszkodzeniami
uniemożliwiającymi jazdę zgodnie z prawem Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami
holowania, naprawy przyczepy oraz dodatkowymi opłatami.
44. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o uszkodzeniach
i niesprawnościach przyczepy powstałych w czasie użytkowania.
45. Najemca zobowiązany jest zwrócić przyczepę czystą w środku i na zewnątrz.

WARUNKI WYNAJMU PRZYCZEPY
46. Doba wynajmu przyczepy trwa 24 godziny i jest liczona od momentu rozpoczęcia najmu –
wydania przyczepy do momentu zdania przyczepy do siedziby firmy.
47. Zamiar przedłużenia umowy najmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać
zgodę na kontynuowanie najmu.
48. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu przyczepy i nie zwrócenia przyczepy
w wyznaczonym terminie określonym w umowie najmu, traktowane będzie jako
przywłaszczenie mienia lub kradzież i zostanie zgłoszone na Policję. Najemca zobowiązuje się
zapłacić za każdą rozpoczętą dobę bezumownego korzystania z przyczepy oraz dodatkowe
opłaty.
49. W przypadku przedłużenia najmu naliczana jest kolejna doba w wysokości jak za wynajem,
50. Każdą przyczepę można doposażyć w dodatkowe akcesoria i wyposażenie zgodnie
z dodatkowymi opłatami.
51. Istnieje możliwość wynajmu jednodniowego, kilkudniowy, długoterminowego, miesięcznego
lub indywidualnego.

OPŁATY
52. Opłata za wynajem pobierana jest z góry za cały zadeklarowany okres wynajmu zgodnie
z cennikiem.
53. Opłaty można dokonać gotówkowo lub bezgotówkowo siedzibie firmy oraz przelewem na
konto wypożyczalni.
54. Opłaty uiszczone przez Najemcę nie podlegają zwrotowi w przypadku wcześniejszego
zakończenia terminu umowy najmu i rezerwacji.
55. Za wynajem przyczepy nie jest pobierana kaucja zwrotna.
56. W przypadku zwrotu przyczepy w innym stanie technicznym niż została wydana, naruszeniem
przez Najemcę, któregoś z obowiązków wynikających z regulaminu wypożyczalni lub Umowy
najmu, Najemca zostanie obciążony dodatkowymi opłatami.
57. Opłaty za wyposażenie przyczepy w dodatkowe akcesoria i wyposażenie naliczane są
jednorazowo na czas trwania wynajmu. W przypadku wypożyczenia samych akcesoriów
opłaty naliczane są jak za wynajem dobowy.
58. Dodatkowe opłaty łączą się ze sobą.
59. Dodatkowe opłaty będą nałożone na Najemcę po zakończeniu umowy najmu.
60. Okres wynajmu rozpoczyna się od daty i godziny wypożyczenia.
61. Opóźnienie w zwrocie przyczepy spowoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę najmu oraz
naliczenie dodatkowych opłat oraz obciążenia Najemcy wszelkimi stratami i ujemnymi
skutkami, jakie wynikną dla Wynajmującego z tytułu takiego naruszenia Regulaminu.
62. W przypadku opóźnienia w zwrocie przyczepki, Wynajmujący upoważniony jest do podjęcia
wszelkich niezbędnych czynności mających na celu odzyskanie posiadania mienia oraz do
obciążenia Najemcy pełnymi kosztami tychże czynności.
63. Przyczepa nie będzie wydana jeżeli Najemca nie zapoznał się z regulaminem najmu,
cennikiem, dodatkowymi opłatami, warunkami najmu.
64. W przypadku niewypłacenia przez Najemcę całości dodatkowych opłat będą naliczane
kolejne opłaty według stawki za dobę wynajmu przedmiotu do czasu wypłacenia przez
Najemcę pełnej kwoty.
65. Najemca pokrywa w całości koszty postępowań sądowych z tytułu łamania regulaminu
wypożyczalni i umowy najmu oraz kosztów rzeczoznawcy.

USZKODZENIA, WYPADEK, KRADZIEŻ
66. Najemca nie jest upoważniony do zlecania ani dokonywania samodzielnie napraw, poprawek,
przeróbek, ani innych czynności naprawczych i obsługowych przyczepy bez pisemnej zgody
Wynajmującego.
67. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego wynajmowanej przyczepy , elementów jej
wyposażenia, dodatkowych akcesorii i wyposażenia należy zgłaszać w chwili najmu i podczas
zwrotu przyczepy.
68. W razie wystąpienia awarii lub niesprawności przyczepy, Najemca zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić Wynajmującego.
69. Koszty naprawy zaistniałe z winy Najemcy ponosi w całości Najemca, a naprawa powinna być
wykonana w wyspecjalizowanej firmie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi jakości
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określonymi przez wynajmującego. Za czas naprawy lub do momentu otrzymania zapłaty za
powstałe szkody od Najemcy, Najemca ponosi koszty jak za wynajem od daty zaistnienia
zdarzenia.
W przypadku zatrzymania przyczepy lub jej dowodu rejestracyjnego przez Policję, Najemca
zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty i dokonać wszelkich formalności celem ich
odzyskania. Do momentu odzyskania w/w rzeczy Najemca ponosi koszty jak za wynajem od
daty zaistnienia zdarzenia.
Za szkody wyrządzone przez samochód, którego właścicielem nie jest Najemca
odpowiedzialność ponosi właściciel pojazdu wraz z Najemcą.
W razie wystąpienia kolizji, wypadku, aktów wandalizmu lub kradzieży przyczepy, Najemca
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Policję i Wynajmującego. Dodatkowo Najemca
zobowiązany jest dostarczyć pisemny opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości
Wynajmującemu oraz dostarczyć pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia
przyznającego się do winy.
W przypadku gdy dojdzie do awarii, uszkodzenia, kolizji, wypadku przyczepy z winy Najemcy,
Najemca zobowiązuje się na własny koszt do organizacji transportu wynajętej przyczepy do
siedziby wypożyczalni lub wskazanego przez Wynajmującego warsztatu.
W przypadku kradzieży przyczepy lub przywłaszczenia Najemca zobowiązuje się do zwrotu
kosztów przyczepy w wysokości jaką przyczepa ta miała w dniu wynajmu ( cena zakupu
nowej przyczepy tego samego modelu i tego samego producenta minus amortyzacja
przyczepy). Do momentu uiszczenia należności Wynajmującemu, Najemca ponosi opłaty jak
za wynajem od daty zaistnienia zdarzenia.
W przypadku zniszczenia przyczepy w części przewyższającej 50% kosztów naprawy, Najemca
zobowiązuje się do zwrotu kosztów przyczepy w wysokości jaką przyczepa ta miała w dniu
wynajmu ( cena zakupu nowej przyczepy tego samego modelu i tego samego producenta
minus amortyzacja przyczepy). Do momentu uiszczenia należności Wynajmującemu, Najemca
ponosi opłaty jak za wynajem od daty zaistnienia zdarzenia.
W przypadku szkody całkowitej, przywłaszczenia lub kradzieży przyczepy Najemca ponosi
pełne koszty zakupu nowej przyczepy według ceny rynkowej tego samego modelu i tego
samego producenta. Wszelkie koszty związane z zakupem i transportem nowej przyczepy do
siedziby firmy pokrywa najemca. Dodatkowo będą naliczane Najemcy opłaty jak za wynajem
do momentu dostarczenia nowej przyczepy do wypożyczalni od daty zaistnienia zdarzenia.
W przypadku likwidacji powstałej Szkody w przyczepie z OC Najemcy, Najemca ponosi opłaty
jak za wynajem do czasu wypłaty odszkodowania Wynajmującemu przez Towarzystwo
Ubezpieczeniowe Najemcy.
W przypadku wydania Wynajmującemu decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty
odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy wszelkimi z tego
wynikłymi kosztami.
W przypadku powstania mniejszej Szkody w przyczepie, Wynajmujący samodzielnie może
wycenić wartość szkody na podstawie posiadanej wiedzy lub na podstawie dodatkowych
opłat a Najemca zobowiązuje się do wypłaty wyliczonej należności Wynajmującemu.
Najemca ponosi opłaty jak za wynajem do czasu wypłaty pełnego odszkodowania.
W przypadku dokonania przez Najemcę w wynajętej przyczepce przeróbek czy innych zmian
sprzecznych z jego własnościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego, Najemca
ponosi opłaty jak za wynajem do czasu przywrócenia przyczepy do stanu poprzedniego. W
przypadku niemożliwości przywrócenia przyczepy do poprzedniego stanu używalności,
Najemca ponosi pełne koszty zakupu nowej przyczepy według ceny rynkowej tego samego
modelu i tego samego producenta. Wszelkie koszty związane z zakupem i transportem

nowej przyczepy do siedziby firmy pokrywa najemca. Dodatkowo będą naliczane Najemcy
opłaty jak za wynajem do momentu dostarczenia nowej przyczepy do wypożyczalni od daty
zaistnienia zdarzenia.
81. Opłatą nie podlegają znikome uszkodzenia wewnętrznej strony skrzyni ładunkowej oraz
podłogi wynikające z naturalnej eksploatacji przyczepy tj. zarysowania, porysowania, znikome
wgniecenia oraz zużycie niektórych elementów w wyniku prawidłowej eksploatacji.
82. Jeżeli stan przyczepy może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub
doprowadzić do dalszego uszkodzenia jego uszkodzenia, zabrania się kontynuowania dalszej
jazdy do czasu jej usunięcia.

UBEZPIECZENIE PRZYCZEPY
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Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
Przyczepa lekka posiada zakres ubezpieczenia OC, nie posiada AC.
Przyczepa ciężarowa posiada zakres ubezpieczenia OC, AC.
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkody powstałej na przewożonym ładunku w wyniku kolizji,
wypadku, nieprawidłowego zabezpieczenia oraz użytkowania przyczepy niezgodnie z jego
przeznaczeniem.
87. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami
umów ubezpieczenia przyczepy i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień.
88. Przyczepy nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym
(tzw. Zielonej Karty) w razie przemieszczania wynajętego pojazdu przez granicę Polski do
krajów, w których niniejsze ubezpieczenie jest obowiązkowe wraz ze swoją
odpowiedzialnością materialną w wysokości pełnych kosztów poniesionych przez
Wynajmującego w razie niewywiązania się z tego obowiązku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
89. W przewidzianych Regulaminem przypadkach obciążenia karą umowną, wynajmujący ma
prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez
Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.
90. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
91. Wynajmujący rości sobie prawo do zmian opłat za wynajem przyczep, dodatkowych opłat i
kar umownych na wyższe ( spowodowane np. wzrostem kosztów). Powyższe zmiany nie
mogą być dokonywane przez Wynajmującego podczas trwania zawartej wcześniej umowy
najmu.
92. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Wynajmującego.
93. Administratorem danych osobowych klientów w rozumieniu przepisów prawa powszechnie
obowiązującego jest ROAD POWER z siedzibą Strzelcew 41c, 99-400 Łowicz, NIP 8341762608.
94. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją
i najmem przyczep zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
(Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28).
95. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych organom
powołanym do nakładania i egzekwowania opłat za korzystania z dróg publicznych zgodnie

z treścią ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) oraz
grzywien wymierzonych na podstawie z dnia 20.05.1971r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12,
poz. 11.4) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003r. w sprawie
wysokości grzywien i nakładania w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
(Dz. U. Nr 208, poz. 2023). Jednocześnie jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny ROAD POWER
zostałby obciążony wyżej wymienionymi opłatami lub opłatami o podobnym charakterze,
wyżej wymienione opłaty uiściłby, Najemca zobowiązuje się zwrócić ROAD POWER wyżej
wymienione opłaty.
96. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności przestępstwa drogowe oraz inne wykroczenia
i przestępstwa popełnione przez Najemcę, kierowcę samochodu ciągnącego przyczepę, ani
inne zdarzenia z udziałem przyczepy. W przypadku złamania przepisów z udziałem przyczepy
wynajmujący ma prawo udzielić informacji o najemcy odpowiednim organom.
97. Regulamin, cennik dostępne na stronie internetowej www.roadpower.pl oraz w siedzibie
firmy Strzelcew 41c, 99-400 Łowicz.
98. Cennik dodatkowych opłat dostępny w siedzibie firmy Strzelcew 41c, 99-400 Łowicz.
99. Wypożyczalnia rości sobie prawo do zmian w regulaminie, cenniku i opłatach dodatkowych.
100.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność ROAD POWER i zgodnie
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być powielana, rozpowszechniana lub
kopiowana
w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej
zgody ROAD POWER.

