Ogólne warunki umowy
Stosowane przez:
PROFIT EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedzibą w Węgrzcach, adres:
UL. Warszawska 7, 32-086 Węgrzce, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000447769, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP:
5130234561
Art. 1
Definicje
Poniżej zdefiniowane określenia pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach
oznaczają:
1. Dokumenty Umowy – Umowa Najmu oraz inne dokumenty i oświadczenia wystawione lub
zawarte w związku z Umową Najmu
2. Kradzież – działanie wyczerpujące przedmiotowe znamiona czynu opisanego w art. 278
Kodeksu karnego (kradzież), w art. 279 Kodeksu karnego (kradzież z włamaniem), a także w art.
280 Kodeksu karnego (rozbój); za Kradzież nie uważa się przywłaszczenia, o którym mowa w art.
284 Kodeksu karnego,
3. Okres Najmu – okres używania Pojazdu przez Klienta określony w miesiącach licząc od dnia
podpisania dla danego Pojazdu Umowy szczegółowo opisany w Umowie Najmu dla danego
pojazdu,
4. Osoby Najbliższe – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub
stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba
pozostająca we wspólnym pożyciu,
5. OW – niniejsze Ogólne Warunki
wraz ze wszystkimi Załącznikami, określające prawa i
obowiązki Stron wynikające z Dokumentów Najmu zawieranych między Stronami,
6. Pojazd – pojazd mechaniczny stanowiący przedmiot najmu na podstawie Umowy najmu
7. Pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i
rozprzestrzenił się o własnej sile,
8. Przewodnik Zwrotu Pojazdów PZWLP – przewodnik wydany przez Polski Związek Wynajmu i
Leasingu Pojazdów stanowiący Załącznik do OW udostępniony na Stronie
9. Rata Czynszowa – miesięczne wynagrodzenie przysługujące Profit Express od Klienta za
używanie danego Pojazdu na podstawie Umowy Najmu
10. Strona Profit Express – strona internetowa Profit Express pod adresem: www.profitexpress.pl
11. Specyfikacja - dokument określający dane i właściwości Pojazdu wybrany przez Klienta;
Specyfikacja stanowi Załącznik do Umowy Najmu,
11. Strony – Profit Express i Klient łącznie,
12. Szkoda Całkowita – uszkodzenie Pojazdu w takim stopniu, że jego naprawa jest nieopłacalna
bądź niemożliwa, tj. uszkodzenie Pojazdu, dla którego koszt naprawy netto, obliczony przez lub na
zlecenie Profit Express, według cen nowych i oryginalnych części producenta Pojazdu, wymiaru
koniecznej robocizny obliczonej za pomocą programu Audatex, Eurotax, Info-Expert (lub innego
podobnego programu) oraz cen robocizny w autoryzowanych stacjach obsługi producenta Pojazdu,
przekracza 70% Wartości Rynkowej Pojazdu w stanie nieuszkodzonym w dniu uszkodzenia Pojazdu,
13. Termin Udostępnienia Pojazdu – przewidywany termin udostępnienia Pojazdu Klientowi
wskazany w Umowie Najmu,
14. Usterka Eksploatacyjna – usterka Pojazdu, jego części lub wyposażenia, powstała z przyczyn
eksploatacyjnych w wyniku normalnego zużycia Pojazdu, lub usterka Pojazdu podlegająca naprawie
w ramach gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne,

15. Uszkodzenie Pojazdu – uszkodzenie Pojazdu niestanowiące Usterki Eksploatacyjnej i
niespowodowane przyczyną tkwiącą w Pojeździe, powstałe wyłącznie na skutek jednej z
następujących przyczyn:
a. zderzenie się Pojazdu z innym pojazdem,
b. zderzenie się Pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz
Pojazdu,
c. uszkodzenie Pojazdu przez osoby trzecie,
d. Pożar, Wybuch, Zatopienie oraz nagłe działanie innych sił przyrody,
e. nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz Pojazdu,
f. uszkodzenie lub zniszczenie wnętrza Pojazdu przez osobę, której przewóz do najbliższej placówki
medycznej odbył się w celu udzielenia niezbędnej pomocy medycznej,
16. Wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się
gazów, pyłów lub pary wywołanych ich właściwością rozprzestrzeniania się, związana z
jednoczesnym wyzwoleniem znacznej ilości energii; w przypadku naczyń ciśnieniowych i innych
podobnych zbiorników warunkiem zakwalifikowania zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych
naczyń lub zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, że wskutek ujścia gazów pyłów, pary
lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję polegającą
na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym,
17. Zatopienie – całkowite lub częściowe zalanie lub zanurzenie Pojazdu niebędącego w ruchu,
Art. 2
Interpretacja
W Dokumentach Najmu, o ile nie wskazano inaczej:
1. ilekroć mowa jest o dokumencie lub umowie, oznaczać to będzie dany dokument lub umowę z
uwzględnieniem wszelkich dokonanych zmian, poprawek lub uzupełnień oraz wszelkich dokonanych
cesji;
2. ilekroć mowa jest o jakiejkolwiek ustawie lub przepisie ustawowym, oznaczać to będzie daną
ustawę lub przepis, z uwzględnieniem wszelkich dokonanych zmian lub nowelizacji, jak również
wszelkie zarządzenia, rozporządzenia i inne przepisy wykonawcze wydane na podstawie danej
ustawy;
3. ilekroć jest mowa o Załącznikach, oznaczać to będzie Załączniki danego Dokumentu Najmu
podpisane lub udostępnione na Stronie Profit Express; w przypadku Załączników udostępnionych
na Stronie Profit Express, w razie wątpliwości, ich wersją wiążąca będzie wersja aktualnie
udostępniona na Stronie Profit Express;
4. określenia wyrażone w liczbie pojedynczej będą oznaczały także liczbę mnogą oraz odwrotnie,
chyba że z kontekstu wynika inaczej.
Art. 3
Przedmiot i obowiązywanie Umowy Najmu
1. Przedmiotem Umowy Najmu jest zobowiązanie Profit Express do nabycia i oddania Klientowi do
używania Pojazdu wybranego przez Klienta na podstawie Specyfikacji oraz zobowiązanie Klienta
do odbioru danego Pojazdu oraz zapłaty wynagrodzenia pieniężnego za używanie Pojazdu i
wykonania innych obowiązków, na warunkach określonych Umową Najmu (której integralną częścią
są niniejsze OW).
3. Umowa Najmu dla danego Pojazdu obowiązuje od dnia jej zawarcia, a Najmu określony jest w
miesiącach licząc od dnia podpisania umowy Najmu. Umowa Najmu wygasa z upływem Okresu
Najmu, lub, odpowiednio w przypadkach określonych Umową Najmu ale nie wcześniej niż z chwilą,
gdy wszystkie roszczenia Stron z takiej umowy zostaną zaspokojone.
4. Niniejsze OW wraz z Załącznikami stanowią integralną część Najmu dotyczącej danego Pojazdu.
W przypadku rozbieżności między OW a Umową Najmu lub Umową Serwisową, wiążące będą
postanowienia Umowy Najmu
5. Klient oświadcza, iż: (i) Profit Express udostępnił mu przed zawarciem Umowy Najmu aktualne
Załączniki udostępnione na Stronie Profit Express (ii) zapoznał się i akceptuje treść powyższych
Załączników, (iii) Załączniki powyższe może przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
Art. 4
Nabycie i odbiór Pojazdu
1. Profit Express będzie zobowiązany do pozyskania Pojazdu wybranego przez Klienta i określonego
w Umowie Najmu wyłącznie pod warunkiem: (i)należytego wykonywania przez Klienta zobowiązań

z Umowy Najmu i innych dokumentów Najmu (iv) ustanowienia przez Klienta zabezpieczeń
wymaganych Umową Najmu o mile takie są wymagane.
2. Klient ponosi całkowite ryzyko związane z: (i) wyborem Pojazdu, (ii) przydatnością Pojazdu do
umówionego użytku, (iii) zgodnością Pojazdu z jego właściwościami, (iv) zgodnością Pojazdu z
treścią Specyfikacji oraz treścią Umowy Najmu, (v) terminem dostawy oraz (vi) warunkami
gwarancji. Profit nie odpowiada za wady Pojazdu, chyba że wady te powstały na skutek
okoliczności, za które Profit ponosi odpowiedzialność.
3. Termin Udostępnienia Pojazdu wskazany w Umowie Najmu jest terminem przewidywanym. Profit
Express nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie Terminu Udostępnienia Pojazdu.
5. Profit Express poinformuje Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta w
Umowie Najmu o dacie, godzinie i miejscu udostępnienia Pojazdu w celu jego odbioru przez Klienta.
Pojazd zostanie udostępniony do odbioru przez Klienta adresem wskazanym przez Profit Express i
uzgodnionym z Klientem. Klient zobowiązuje się do odbioru Pojazdu w terminie i w miejscu
wskazanym powyżej przez Profit Express
6. Podczas odbioru Pojazdu zostanie sporządzony protokół potwierdzający odbiór Pojazdu, którego
podpisanie przez Klienta powoduje przejście na niego ryzyka związanego z posiadaniem,
uszkodzeniem lub utratą Pojazdu.
7. W przypadku, gdy Klient nie dokona odbioru Pojazdu w terminie określonym w ust. 5 powyżej,
Profit Express wyznaczy dodatkowy termin odbioru Pojazdu, a po jego bezskutecznym upływie,
Klient niniejszym upoważnia Profit Express do podpisania protkołu, bez zastrzeżeń co do Pojazdu, w
imieniu Klienta w dacie wyznaczonej przez Profit Express. Okres Najmu Pojazdu rozpoczyna się w
dacie podpisania protokołu w imieniu Klienta i od tego dnia będą naliczane należne świadczenia
przysługujące Profit Express z tytułu Umowy Najmu. Klient będzie ponosił ryzyko związane z
posiadaniem, uszkodzeniem lub utratą Pojazdu od chwili określonej w ust. 5 powyżej. Klient zrzeka
się odwołania powyższego upoważnienia Profit Express do podpisania protokołu w imieniu Klienta z
przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego określonego OW.
Art. 5
Wynagrodzenie
1. Klient jest zobowiązany do zapłaty należnych Profit Express czynszów najmu i innych świadczeń
pieniężnych określonych w Dokumentach Najmu. Wszystkie sumy pieniężne należne Profit Express
są płatnościami netto, kwota podatku od towarów i usług (VAT) zostanie określona dla każdej z
płatności i dodana do kwoty netto, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Profit Express przysługuje prawo (uprawnienie kształtujące) do zmiany wysokości czynszu najmu
w następujących przypadkach:
a. wprowadzenie lub zmiana stawek podatków, innych opłat o charakterze publicznoprawnym lub
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, które: (i) wpływają na cenę Pojazdu, lub (ii)
miałyby wpływ na ustalenie wysokości czynszu, gdyby były znane Profit Express w momencie jej
ustalania,
3. Profit Express niezwłocznie poinformuje Klienta o zmianie wysokości czynszu
4. O ile z umowy najmu nie wynika inaczej, czynsz jest płatny przez Klienta na rzecz Profit Express
przelewem w terminie do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, a inne należności wynikające z
umowy najmu są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Profit Express. Za
dzień płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Profit Express.
5. Profit Express ma prawo do zaliczenia płatności dokonanej przez Klienta w związku
w
następującej kolejności: (i) na poczet odsetek, kar umownych, odszkodowań i zwrotu kosztów, (ii)
na poczet czynszu najmu, (iii) na poczet innych tytułów płatności. Strony wyłączają stosowanie art.
451 Kodeksu cywilnego.
6. Klient wyraża zgodę na wystawianie, przesyłanie i otrzymywanie faktur (faktur korygujących i
duplikatów) w formie elektronicznej w formacie PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta
wskazany w Umowie Najmu
7. Określone zdarzenia, usługi lub czynności dodatkowe Profit Express w związku z Umową Najmu
będą podlegały odrębnym opłatom wskazanym w obowiązującej Tabeli Opłat. Obowiązująca Tabela
Opłat stanowi Załącznik do OW. Zmiana Tabeli Opłat przez Profit Express może nastąpić poprzez jej
każdorazową publikację na Stronie Profit Express, co jest równoznaczne z powiadomieniem Klienta
o zmianie.

Art. 6
Używanie Pojazdu
1. Klient zobowiązuje się używać Pojazd w sposób zgodny z jego właściwościami i przeznaczeniem,
obowiązującymi
przepisami,
instrukcjami
obsługi
Pojazdu,
normami
technicznymi
i
eksploatacyjnymi wydanymi przez producenta Pojazdu lub Profit Express
2. Klient jest upoważniony do używania Pojazdu tylko na terenie Unii Europejskiej i krajów strefy
Schengen.
3. Pojazd nie może być używany w celach nauki jazdy, do transportu materiałów niebezpiecznych,
w wyścigach, zawodach, rajdach, próbach szybkościowych, jako rekwizyt, oraz na terytoriach
nieobjętych ubezpieczeniem OC Pojazdu.
4. Klient zobowiązuje się chronić Pojazd przed utratą i uszkodzeniem, w tym zapewnić prawidłowe
zabezpieczenie Pojazdu na czas parkowania i postoju poprzez zastosowanie wszelkich
zainstalowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.
5. Klient może upoważnić do korzystania i kierowania Pojazdem osoby, z którymi związany jest
umową o pracę, umową zlecenia lub inną umową o podobnym charakterze oraz Osoby Najbliższe
Klienta, pod warunkiem posiadania przez takie osoby wymaganych kwalifikacji i dokumentów
(ważne prawo jazdy na daną kategorię pojazdów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
warunkami ubezpieczenia Pojazdu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie osoby
korzystające z Pojazdu.
6. Zamontowanie dodatkowego wyposażenia na, przy lub w Pojeździe jest dozwolone, na koszt i
ryzyko Klienta, za uprzednią pisemną zgodą Profit Express i na warunkach określonych przez Profit
Express. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i koszty spowodowane lub związane z
montażem lub demontażem dodatkowego wyposażenia. Jeżeli przed zwrotem Pojazdu Klient nie
usunie zamontowanego dodatkowego wyposażenia, Profit Express ma prawo zlecić usunięcie
takiego wyposażenia na koszt i ryzyko Klienta. Jeżeli przed zwrotem Pojazdu dodatkowe
wyposażenie nie zostanie usunięte przez Klienta lub przez Profit Express, własność wyposażenia
przechodzi na Profit Express z chwilą zwrotu Pojazdu bez obowiązku uiszczenia na rzecz Klienta
wynagrodzenia.
7. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania Profit Express i dokonywania napraw
Pojazdu niezbędnych do utrzymania Pojazdu w należytym stanie technicznym. Wszelkie przeglądy
Pojazdu oraz naprawy Pojazdu mogą odbywać się tylko i wyłącznie w autoryzowanych stacjach
obsługi na terenie Polski wskazanych pisemnie przez Profit Express. Wszelkie naprawy Pojazdu
poza granicą Polski są dozwolone po ich uprzednim pisemnym zatwierdzeniu przez Profit Express.
Klientowi przysługuje za dodatkową opłatą określoną w umowie z wynajmującym, opcja wyboru
polegająca na przeniesieniu kosztów wszystkich serwisów i napraw na wynajmującego. W takim
wypadku szczegółowy zapis umowny określa zasady rozliczenia takich napraw. Klient jest
zobowiązany informować Wynajmującego o komunikatach wyświetlanych przez komputer
pokładowy pojazdu w dniu wyświetlenia się komunikatu. Wszystkie serwisy wykonywane będą w
serwisach wskazanych przez Wynajmującego znajdujących się na terenie Polski. Klient
zobowiązany jest podstawić pojazd w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego pod
rygorem zapłaty na rzecz wynajmującego opłaty dodatkowej za brak podstawienia pojazdu w
kwocie 1000 zł.
Klient przyjmuje do wiadomości, iż żywotność klocków hamulcowych oraz tarcz hamulcowych
(objętych pakietem serwisowym) ustalona jest na poziomie 60.000 – 80.000 km dla klocków
hamulcowych oraz dwukrotność tych przebiegów dla tarcz hamulcowych. Wcześniejsze zużycie tych
elementów skutkować będzie naliczenie kary umownej na rzecz Klienta w wysokości 50% kosztów
faktury serwisowej obejmującej wymianę klocków lub tarcz.
W przypadku gdy pojazd przestanie obejmować gwarancja fabryczna ( 2 lata od czasu sprzedaży
pojazdu) Klient jest zobowiązany podstawić auto na swój koszt oraz ryzyko do serwisu wskazanego
w Polsce, w przypadku w którym ubezpieczenie Assistance pojazdu nie pokryje pełnej kwoty
przejazdu do Polski. W przypadku drobnej awarii poza granicami możliwe jest poniesienie przez
Wynajmującego kosztów naprawy maksymalnie do kwoty 300 Euro, jednak w takim wypadku
Klient musi uzyskać wyraźną dyspozycję wynajmującego wyrażoną albo za pomocą wiadomości
SMS lub wiadomości mailowej o wyrażeniu zgody na taką naprawę i zaakceptowania jej kosztów
8. Klient jest zobowiązany do regularnego dokonywania bieżących czynności eksploatacyjnych i
przeglądu stanu Pojazdu (m.in. sprawdzenia i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego,
płynu hamulcowego, ciśnienia w oponach, wymiany żarówek, mycia Pojazdu) oraz doprowadzenia
Pojazdu w tym zakresie do stanu zgodnego z wymogami technicznymi wynikającymi z instrukcji
obsługi Pojazdu.
9. Klient zobowiązany jest do terminowego wykonywania badań technicznych Pojazdu oraz
przeglądów okresowych zgodnie z zalecanym przez producenta Pojazdu harmonogramem czynności
obsługowych zawartych w książce gwarancyjnej lub instrukcji obsługi Pojazdu oraz wskazówkami

Profit Express. W przypadku gdy w umowie zostanie określone, iż koszty serwisów i napraw będą
ponoszone przez Wynajmującego Klient ma obowiązek poinformowania z odpowiednim
wyprzedzeniem o konieczności tego typu serwisu lub naprawy celem wyboru przez Wynajmującego
miejsca dokonania serwisu czy też naprawy.
10. Klientowi przysługuje za dodatkową opłatą prawo wyboru opcji w której to wynajmujący ponosi
koszty związane z wymianą opon do pojazdu. W takim wypadku Klient przyjmuje do wiadomości, iż
żywotność jednego kompletu opon Wynajmujący określa na 45 000 km. W przypadku
wcześniejszego zużycia kompletu opon dostarczonego przez wynajmującego zobowiązuje się on
zapłacić karę umowną w wysokości 1000 zł netto
11. Klient jest zobowiązany zgłosić Profit Express wszelkie awarie licznika przebiegu Pojazdu w
ciągu 24 godzin od momentu ich stwierdzenia. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku
przebieg Pojazdu będzie określony wiążąco przez Profit Express na podstawie ostatniego
potwierdzonego wskazania licznika przebiegu Pojazdu.
12. Klient jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z używaniem Pojazdu, w
szczególności opłat administracyjnych i mandatów oraz kosztów naruszenia obowiązujących
przepisów, a także kosztów czasowego używania Pojazdu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
13. Klient będzie odpowiedzialny za zapłatę mandatów, opłat administracyjnych lub sankcji
pieniężnych wynikających z naruszeń obowiązujących przepisów prawa, jeżeli obowiązek ich
zapłaty powstał w związku z posiadaniem lub używaniem Pojazdu. Klient zwolni Profit Express z
odpowiedzialności za wszelkie związane z tym koszty (w tym koszty postępowań przed sądami lub
organami administracji) oraz dostarczy Profit Express niezbędne dane, w tym dane użytkownika
Pojazdu, umożliwiające uregulowanie powyższych zobowiązań. Klient poinformuje użytkownika
Pojazdu o obowiązku przekazania danych użytkownika przez Profit Express na wezwanie
właściwych organów. Klient niezwłocznie zapłaci powyższe mandaty, opłaty administracyjne lub
sankcje pieniężne. Jeżeli Profit Express zapłaci powyższe mandaty, opłaty administracyjne lub
sankcje pieniężne, wówczas Klient zwróci zapłaconą kwotę niezwłocznie na pierwsze żądanie Profit
Express, niezależnie od stanowiska Klienta odnośnie zasadności nałożonych mandatów, opłat
administracyjnych lub sankcji pieniężnych.
14. Klient zobowiązuje się do nie dokonywania w odniesieniu do Pojazdu jakichkolwiek czynności
obligacyjnych (najem, podnajem, dzierżawa, użyczenie), ani czynności obciążających (zastaw), ani
czynności rozporządzających (sprzedaż, przewłaszczenie, darowizna).
15. Profit Express będzie mieć prawo do przeprowadzenia w dowolnym momencie kontroli stanu
Pojazdu lub zlecenia przeprowadzenia takiej kontroli osobie trzeciej. Klient będzie zobowiązany do
zapewnienia Profit Express możliwości przeprowadzenia kontroli w miejscu i terminie wskazanym
przez Profit Express, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, o ile na
wniosek Klienta termin ten nie zostanie przedłużony na mocy porozumienia Stron.
16. Jeżeli Klient utraci posiadanie Pojazdu niezwłocznie poinformuje o tym Profit Express oraz,
jeżeli okaże się to możliwe, samodzielnie podejmie niezbędne środki celem zabezpieczenia lub
odzyskania Pojazdu.
Art. 7
Naprawy
1. Klient organizuje i pokrywa koszty wszystkich przeglądów Pojazdu oraz wszystkie możliwe
naprawy Usterek Eksploatacyjnych i wszelkich Uszkodzeń Pojazdu.
Art. 8
Ubezpieczenie
1. Profit Express zapewnia ubezpieczenia dotyczące danego pojazdu zarówno w zakresie OC jak i
AC. Klient zobowiązuje się w terminie do 14 dni od daty poniesienia przez Profit Express tego
kosztu zawrócić jego wartość. Profit Express przewiduje również możliwość rozłożenia kosztu
ubezpieczenia na raty, których wysokość będzie każdorazowo podawana Klientowi. Do decyzji
Klienta pozostanie zapłata kosztu ubezpieczenia jednorazowo czy tez w ratach. Na koszty
ubezpieczenia składają się:
a. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
(OC),
b. ubezpieczenie Autocasco (AC) w zakresie od Szkody Całkowitej oraz Kradzieży,
c. dodatkowo, na wniosek Klienta, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięciu informacji o
wystąpieniu szkody w Pojeździe, zawiadomić o tym fakcie Profit Express oraz w razie potrzeby
Policję.

4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wynikającą z odmowy wypłaty odszkodowania
lub ograniczenie wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela
Art. 9 Utrata Pojazdu i Szkoda Całkowita
1. W przypadku pisemnego potwierdzenia przez Profit Express wystąpienia Szkody Całkowitej w
Pojeździe lub utraty Pojazdu, Umowa Najmu w odniesieniu do danego Pojazdu wygasa po upływie
miesiąca od daty potwierdzenia wystąpienia Szkody Całkowitej lub utraty Pojazdu. Potwierdzenie
wystąpienia Szkody Całkowitej w Pojeździe lub utraty Pojazdu nastąpi nie wcześniej niż po
otrzymaniu przez Profit Express orzeczenia o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa w sprawie utraty
Pojazdu lub otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela lub potwierdzenia przez Profit Express
nieopłacalności naprawy uszkodzenia.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o
wystąpieniu szkody w Pojeździe lub utracie Pojazdu, zawiadomić o tym fakcie Profit Express oraz w
razie potrzeby Policję.
3. Klient zobowiązany jest do zwrotu Profit Express wszelkich posiadanych dokumentów Pojazdu i
innych akcesoriów z nim związanych (w szczególności dowodu rejestracyjnego oraz drugiego
kompletu kluczyków, jeżeli został wydany) w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przez Profit
Express wystąpienia Szkody Całkowitej w Pojeździe lub utraty Pojazdu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w razie wygaśnięcia Umowy Najmu dotyczącej danego Pojazdu w
skutek Szkody Całkowitej lub utraty Pojazdu, Klient jest zobowiązany do zapłacenia Profit Express
w terminie wyznaczonym przez Profit Express:
a. Raty czynszu najmu przypadającej za miesiąc rozwiązania Umowy najmu,
b. w przypadku odmowy z jakiegokolwiek tytułu wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo
Ubezpieczeniowe w którym ubezpieczony był pojazd całej – zapłaty wszystkich pozostałych rat
czynszu za okres na który została zawarta
c. Opłaty za przekroczenie Limitu Kilometrów

Art. 10 Przedterminowe rozwiązanie
1. Profit ma prawo wypowiedzieć Umowę Najmu w odniesieniu do danego Pojazdu oraz niniejsze
OW ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
a. Klient nie wykonuje należycie lub terminowo jakichkolwiek zobowiązań wynikających z
Dokumentów Najmu, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia i bezskutecznego upływu
dodatkowego terminu udzielonego na naprawę zobowiązania,
b. Klient dopuszcza się opóźnienia w zapłaty czynszu najmu lub innej należności z Dokumentów
najmu, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia i bezskutecznego upływu dodatkowego
terminu udzielonego do zapłacenia zaległości,
c. majątek Klienta (w całości lub części) zostanie zajęty w trybie egzekucji sądowej lub
administracyjnej,
d. Klient zataił lub podał nieprawdziwe informacje dotyczące jego osoby lub prowadzonego
przedsiębiorstwa w treści Dokumentów Najmu, przy ich zawieraniu lub wykonywaniu,
e. wystąpi ryzyko utraty posiadania, władztwa lub dzierżenia Pojazdem przez Klienta z powodu
okoliczności leżących po stronie Klienta,
f. zostanie wszczęta likwidacja Klienta lub Klient rozpocznie faktyczną likwidację albo przystąpi do
sprzedaży lub dzierżawy swojego przedsiębiorstwa albo zaprzestanie prowadzenia działalności
gospodarczej albo wystąpią jakiekolwiek inne okoliczności (w tym zmiany organizacyjne)
skutkujące utratą kontroli Klienta nad jego przedsiębiorstwem i w następstwie tego skutkujące
zagrożeniem niewypłacalności Klienta,
g. nastąpi zmiana sytuacji finansowej Klienta, która w ocenie Profit może spowodować ryzyko
powstania stanu zagrożenia niewypłacalności Klienta lub braku zaspokojenia roszczeń Profit
Express wynikających z Dokumentów najmu,
h. nastąpi konieczność wykonania Naprawy Ekonomicznie Nieuzasadnionej,
i. Profit Express stanie się uprawniony do wcześniejszego rozwiązania jakiegokolwiek Dokumentu
Najmu wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub innego przypadku
naruszenia (niezależnie od sposobu, w jaki został opisany).
j. nastąpi rozwiązanie umowy o współpracę zawartej przez strony
2. W razie rozwiązania Umowy Najmu danego Pojazdu przez Profit Express w trybie
wypowiedzenia, Klient jest zobowiązany do zapłacenia Profit w terminie wyznaczonym przez Profit
Express:
a. czynszu Najmu przypadającego za miesiąc rozwiązania Umowy najmu,

b. kwoty odpowiadającej 50% sumy przyszłych czynszów Najmu, które byłyby należne do końca
Okresu Najmu
c. kosztów przywrócenia Pojazdu do stanu wymaganego zgodnie z Umową Najmu
3. Profit Express może żądać od Klienta zapłaty wszelkich udokumentowanych kosztów, wydatków
(w tym kosztów sądowych i pomocy prawnej) oraz szkód poniesionych przez Profit Express w
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Klienta zobowiązań wynikających z
Dokumentów Najmu oraz w związku z wykonywaniem, dochodzeniem, zaspokojeniem lub
zabezpieczeniem uprawnień Profit wynikających z Dokumentów Najmu
4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia OW postanowienia OW będą miały zastosowanie do
pozostających w mocy Dokumentów Najmu do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniego z nich
albo do dnia, w którym wszystkie roszczenia Profit Express z Dokumentów Najmu zostaną
zaspokojone, w zależności co nastąpi później.
5. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy najmu oraz OW za pisemnym porozumieniem
Stron, jednakże nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku
rozwiązania za porozumieniem Stron, Klient jest zobowiązany do zapłacenia Profit Express w
terminie 3 dni przed rozwiązaniem Umowy najmu co najmniej:
a. kwoty odpowiadającej 50% sumy przyszłych czynszów najmu jeżeli Umowa najmu zostanie
rozwiązana po upływie 6 miesięcy od podpisania umowy
b. kosztów przywrócenia Pojazdu do stanu wymaganego zgodnie z Umową najmu,
6. W przypadku rozwiązania umowy najmu na podstawie ust. 1 powyżej w odniesieniu do danego
Pojazdu, Profit Express może rozwiązać pozostałe umowy najmu w odniesieniu do wszystkich
Pojazdów oddanych do używania Klientowi przez Profit Express
Art. 11
Zwrot Pojazdu
1. W ciągu 24 godzin od przedterminowego rozwiązania Umowy Najmu, Klient jest zobowiązany
zwrócić Pojazd w należytym stanie technicznym, tj. w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem
zużycia na skutek prawidłowego używania, wraz ze wszystkimi dokumentami i wyposażeniem
związanymi z Pojazdem, które zostały Klientowi przekazane (np. włącznie ze wszystkimi
kompletami kluczyków, dowodem rejestracyjnym, kartą paliwową, akcesoriami i książką
gwarancyjną), bez usterek i uszkodzeń Pojazdu oraz w stanie czystym (wewnątrz i na zewnątrz).
Maksymalny przebieg zwracanego pojazdu wynosi 400.000 km. W przypadku przekroczenia tego
przebiegu Klient zobowiązuje się zapłacić na rzecz Profit kwotę 0,25 PLN za każdy kilometr ponad
limit 400.000 km.
2. O ile Profit Express nie wskaże innej lokalizacji, Klient zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu w
siedzibie Profit Express.
3. Podczas zwrotu Pojazdu zostanie sporządzony protokół zwrotu, którego wzór stanowi Załącznik
do OW udostępniony na Stronie Profit Express, w którym zostanie odnotowany stan licznika
przebiegu kilometrów oraz stan Pojazdu w momencie zwrotu. Ocena stanu Pojazdu zostanie
dokonana przez Profit Express
4. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Pojazdu przechodzi na Profit Express z momentem
podpisania protokołu zwrotu przez Profit Express
5. Profit Express ma prawo obciążyć Klienta szacunkowymi, obliczonymi przez lub na zlecenie Profit
Express, kosztami naprawy Pojazdu oraz szacunkową, obliczoną przez lub na zlecenie Profit
Express, kwotą utraconej wartości Pojazdu, które wynikają z niezachowania Pojazdu w należytym
stanie (w tym z uszkodzeń niezgłoszonych w odpowiednim czasie, używania Pojazdu niezgodnie z
instrukcją obsługi, ponadnormatywnego zużycia Pojazdu).
Art. 12
Opcja nabycia
1. Po upływie okresu umowy najmu, pod warunkiem wykonania przez Klienta wszelkich
obowiązków wynikających z Umowy Najmu, Klient ma prawo nabyć Pojazd od Profit Express za
cenę ustaloną pomiędzy stronami.
2. Klient poinformuje Profit Express na piśmie o zamiarze skorzystania z opcji nabycia Pojazdu nie
później niż 3 miesiące przed upływem umowy najmu.
3. Odpowiedzialność Profit Express z tytułu rękojmi za wady fizyczne Pojazdu jest wyłączona.
Art. 13
Odpowiedzialność

1. Klient zwalnia Profit Express z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich
wynikających z posiadania lub używania Pojazdu przez Klienta. Wszelkie takie roszczenia zostaną
zaspokojone przez Klienta. W przypadku ich zaspokojenia przez Profit Express, Klient zobowiązuje
się dokonać ich zwrotu na pierwsze wezwanie Profit Express.
2. Kary umowne i odszkodowania umowne przysługujące Profit Express na podstawie umowy
najmu oraz innych umów zawartych pomiędzy stronami są wymagalne niezależnie od poniesienia
przez Profit Express szkody i jej wysokości. Profit Express ma prawo dochodzić dodatkowego
odszkodowania na zasadach ogólnych.
Art. 14
Poufność i dane osobowe
1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień wszystkich postanowień umów
oraz wszelkich informacji, które uzyskały w związku z ich zawarciem lub wykonaniem. Każda ze
Stron będzie traktować jako poufne informacje dotyczące przedsiębiorstwa drugiej strony.
Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które:
a. w czasie ich przekazania były powszechnie dostępne,
b. w późniejszym terminie staną się powszechnie dostępne, chyba że na skutek naruszenia
obowiązku zachowania poufności ciążącego na odbiorcy w stosunku do strony ujawniającej,
c. w posiadanie których strona weszła w późniejszym terminie zgodnie z prawem od osoby trzeciej,
na której zgodnie z wiedzą takiej strony nie ciąży obowiązek poufności w stosunku do strony
ujawniającej w związku z nimi,
d. zostaną ujawnione na prośbę lub żądanie:
i. jakiegokolwiek właściwego sadu lub właściwego organu władzy sądowniczej lub wykonawczej
bądź organu nadzorczego lub regulacyjnego, lub
ii. muszą być ujawnione zgodnie z właściwymi ustawami lub przepisami wykonawczymi
obowiązującymi w kraju, którego prawu podlegają sprawy odbiorcy informacji,
2. Klient - jako administrator danych osobowych swoich pracowników na podstawie ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - powierza PROFIT EXPRESS……… przetwarzanie
danych osobowych pracowników Klienta w zakresie: imię i nazwisko, numer i seria dowodu
osobistego, numer i seria prawa jazdy, numer telefonu, adres e-mail, w celu wykonywania
Dokumentów Najmu. Klient upoważnia Profit Express do powierzenia przetwarzania danych
osobowych w powyższym zakresie i dla powyższego celu podmiotom wykonującym czynności
związane z wykonaniem umowy najmu: innym podmiotom, sprzedawcom pojazdów,
ubezpieczycielom, warsztatom samochodowym i innym podmiotom współpracującym z Profit
Express lub którym Profit Express zlecił wykonanie czynności związanych z wykonaniem umów.
Klient jest zobowiązany do uzyskania od osób używających Pojazd oświadczenia o wyrażeniu zgody
na przekazanie danych osobowych Profit Express i innym podmiotom współpracującym i w tym
zakresie Klient zwalnia Profit Express z odpowiedzialności.
Art. 15
Postanowienia końcowe
1. Zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Klient będzie niezwłocznie zawiadamiał Profit Express o każdym zdarzeniu lub okoliczności, które
mają lub mogą mieć wpływ na jego zdolność wykonywania zobowiązań z zawartych umów, w tym
poprzez pogorszenie się jego sytuacji majątkowej, oraz o każdej zmianie w strukturze
właścicielskiej Klienta. Klient zobowiązany jest dostarczać, na żądanie i w terminie wyznaczonym
przez Profit, następujące dokumenty: (i) sprawozdania finansowe wraz z audytem sporządzonym
przez biegłego rewidenta, o ile jest wymagany, (ii) sprawozdania finansowe F-01, (iii) deklaracje
PIT bądź CIT.
3. Oświadczenia nie wskazano inaczej, będą przekazywane pocztą elektroniczną (na adres e-mail
wskazany w Umowach), listem poleconym, kurierem lub osobiście (na adres wskazany w Umowie
Leasingu lub ujawniony w publicznym rejestrze przedsiębiorców). Oświadczenie wysłane pocztą
elektroniczną będzie uznane za doręczone w dniu wysłania wiadomości, a w przypadku wysłania
oświadczenia listem poleconym, kurierem lub osobiście będzie ono uznane za doręczone w dniu
doręczenia. W przypadku niepoinformowania drugiej strony Dokumentu Najmu o zmianie adresu
lub adresu poczty elektronicznej, o ile w danym Dokumencie najmu nie wskazano inaczej,
oświadczenie przesłane na dotychczas wskazany adres lub adres poczty elektronicznej będzie
uznane za skutecznie doręczone z dniem wysłania. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia,
pismo zwrócone z adnotacją o odmowie jego przyjęcia uznane będzie za doręczone w dniu odmowy
jego przyjęcia. W przypadku wysłania oświadczenia pocztą elektroniczną i otrzymania

automatycznej wiadomości zwrotnej z informacją o nieobecności adresata bez wskazania zastępcy,
oświadczenie będzie uznane za doręczone w terminie 7 dni od ponownego wysłania oświadczenia
na ten adres nie wcześniej niż w terminie tygodnia od pierwszego wysłania.
4. Profit Express jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z umowy bez zgody
Klienta. Obowiązki Profit Express wynikające z umów mogą być wykonywane przez podmioty
działające na zlecenie Profit Express. Klient jest uprawniony do przeniesienia praw lub zobowiązań
z umów za uprzednią pisemną zgodą Profit Express pod rygorem nieważności.
5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia umów zawartych pomiędzy stronami zostaną uznane za
nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na ważność lub skuteczność innych postanowień. W
takim przypadku postanowienie nieważne lub bezskuteczne zostaje zastąpione innym
dopuszczalnym postanowieniem najbardziej zbliżonym w treści do dotychczasowego brzmienia.
6. Umowa Najmu oraz OW podlegają prawu polskiemu.
7. Ewentualne spory wynikające z Umowy Najmu bądź OW będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Profit Express.
8. Załączniki do OW odpowiednio po ich podpisaniu lub udostępnieniu na Stronie Profit Express
stanowią integralną część umowy najmu. Profit Express jest uprawiony do jednostronnej zmiany
Załączników, a zmiana Załączników nie stanowi zmiany Umowy Najmu lub OW. Zmiana
Załączników udostępnionych na Stronie Profit Express następuje poprzez ich każdorazową
publikację przez Profit Express na Stronie Profit Express, co jest równoznaczne z powiadomieniem
Klienta o zmianie.

