
Regulamin dla Partnerów wypożyczalni samochodów Worldtrans.pl 
 
Wypożyczający współpracuje z firmami (osobami fizycznymi i prawnymi), zwanymi dalej Partnerem, które 

wynajmując pojazdy z Worldtrans.pl, mają prawo do dalszego ich wynajmowania swoim klientom.  

 

1. Partner ma prawo do dalszego wynajmowania swoim klientom wynajętego pojazdu na własnych 

zasadach i według własnej taryfy z uwzględnieniem zasad ustalonych w Regulaminie wypożyczalni 

samochodów Worldtrans.pl  

2. Partner wynajmując dany pojazd zawiera z Wynajmującym oddzielną umowę ogólnie obowiązującą 

w Wolrdtrans.pl, a stanowiącą dokument wydania i odbioru samochodu. 

3. Partner zobowiązuje się do przeszczekania zasad ustalonych w Regulaminie wypożyczalni 

samochodów Worldtrans.pl, a ponadto do przeszczekania zasad określonych w Regulaminie dla 

Partnerów.  

4. Partner przekazując wynajmowany pojazd swojemu klientowi zobowiązuje się do  stosowania zasad 

obowiązujących w regulaminie Wynajmującego nawet jeżeli zasady obowiązujące w jego firmie są 

odmienne.    

5. Partner  ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną wobec Wynajmującego w razie 

wystąpienia jakiejkolwiek szkody którą ponosi Wynajmujący a która wynikła z nieprzestrzegania 

zasad regulaminu wynajmującego. 

6. Partner  ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną wobec Wynajmującego w razie  

niedbalstwa jego pracowników polegającym na nie dopatrzeniach w obrocie dokumentami ich 

klienta i w uszkodzeniach jakie zostały ujawnione w odebranych samochodach, a powodujących 

straty Wynajmującego.   

7. Ustala się odpowiedzialność Najemcy, tzw. Udział własny w szkodzie na kwotę 5000,00 zł (pięć tysięcy 

złotych), który częściowo może być pobrany z kaucji samochodu, a który staje się wymagalny 

niezwłocznie po zaistnieniu szkody.  
8. W przypadku uszkodzenia pojazdu z przyczyn leżących po stronie Najemcy, jeżeli wartość szkody 

będzie mniejsza niż 5000,00 zł. Najemca zobowiązany jest do samodzielnego pokrycia szkody według 

wyceny Wynajmującego nie później niż w dniu zdania samochodu, co nie ogranicza Wynajmującego w 

możliwości żądania odszkodowania przewyższającego powyższą kwotę.  

9. Najemca oświadcza, że gdyby pojazd w czasie trwania umowy wynajmu został przywłaszczony / 

niezwrócony, zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane, w tym w szczególności wartość 

pojazdu oraz wszelkie inne koszty dodatkowe nie później niż w ciągu 14 dni od daty ustalonego 

zakończenia najmu.  

10. W razie stwierdzenia nieprzestrzegania ustaleń regulaminu wypożyczalni, lub innego niedbalstwa 

podczas wynajmowania swoim klientom samochodu, który zostanie przewłaszczony/niezwrócony, lub 

skradziony Partner wpłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 8 000,00 zł (osiem tysięcy 

złotych). 

11. W razie wątpliwości w interpretacji niniejszego Regulaminu dla Partnerów wykładnia  Wynajmującego 

jest obowiązująca. 

 


