
 
 

 
 

 

 

 

REGULAMIN NAJMU PRZYCZEP 

 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady najmu oraz korzystania z 

przyczep wynajmowanych przez AMIC POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: 

„Wynajmujący”) na stacjach paliw należących do Wynajmującego.  

 

2. Wydanie najemcy (zwanemu dalej: „Klientem”) przyczepy będącej przedmiotu najmu następuje 

po podpisaniu umowy najmu oraz okazaniu przez Klienta:  

− ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem; 

− ważnego prawa jazdy; 

− ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu użytkowanego przez Klienta, mającego 

holować przyczepę. 

 

3. Wraz z przyczepą Wynajmujący wydaje Klientowi wyposażenie dodatkowe określone w umowie 

najmu, dowód rejestracyjny przyczepy oraz polisę OC. 

 

4. Przed wydaniem przyczepy, osoba upoważniona przez Wynajmującego instruuje Klienta w 

zakresie jej obsługi a następnie Klient obowiązany jest sprawdzić stan techniczny przyczepy oraz 

jej sprzęg z samochodem. Wszelkie uwagi, braki oraz usterki powinny zostać ujawnione w 

protokole odbioru, podpisanym przez Klienta i osobę działającą w imieniu Wynajmującego. 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za braki, wady i usterki przyczepy nie ujawnione 

zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.  

 

5. Klient obowiązany do korzystania z przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem, właściwościami oraz 

obowiązującymi przepisami, w szczególności Klient nie może przekraczać maksymalnej 

ładowności przyczepy. Wszelkie kary oraz grzywny wynikające z naruszenia obowiązujących 

przepisów w okresie użytkowania przyczepy obciążają Klienta. 

 

6. Z chwilą wydania przyczepy Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w 

okresie jej użytkowania. Klient jest w szczególności odpowiedzialny za szkody wyrządzone 

osobom trzecim oraz w mieniu osób trzecich w związku z użytkowaniem przyczepy, oraz za 

wszelkie uszkodzenia i zniszczenie przedmiotu najmu. 

 



 
 

 
 

 

7. Wynajmujący nie odpowiada za skutki nieprawidłowego użytkowania przyczepy przez Klienta, w 

szczególności wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia przewożonego ładunku oraz 

nieprawidłowego przyłączenia przyczepy do pojazdu oraz za przewożony przez Klienta w 

przyczepie ładunek. 

 

8. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z użytkowaniem przedmiotu najmu Klient może zgłaszać 

poprzez infolinię, pod numerem telefonu: (+48) 22 428 48 00 (dalej: „Infolinia”).  

 

9. Za pośrednictwem Infolinii Klient obowiązany jest niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu każdy 

przypadek uszkodzenia, awarii oraz kradzieży przedmiotu najmu.  

 

10. Bez uprzedniej zgody Wynajmującego Klient nie może użyczać lub podnajmować przyczepy 

będącej przedmiotem najmu osobie trzeciej, ani dokonywać w niej żadnych zmian oraz napraw. 

Miejsce oraz sposób ewentualnej naprawy muszą zostać każdorazowo uzgodnione z 

Wynajmującym. 

 

11. Jeżeli przedmiot najmu nie zostanie zwrócony Wynajmującemu w przeciągu 6 godzin po terminie 

i w miejscu określonym w umowie najmu, a Klient niezwłocznie nie poinformuje Wynajmującego 

o opóźnieniu za pośrednictwem Infolinii, Wynajmujący powiadomi o przywłaszczeniu przyczepy 

odpowiednie organy celem wszczęcia postępowania karnego.  

 

12. Jeżeli w umowie nie wskazano inaczej, odbiór i zwrot przyczepy odbywa się na stacji paliw 

Wynajmującego, na terenie której umowa najmu została zawarta, w godzinach jej otwarcia.  

 

13. Wynagrodzenie za wynajęcie przyczepy obliczane jest na podstawie cennika, dostępnego na 

stacjach paliw należących do sieci Wynajmującego, na których świadczone są usługi najmu 

przyczep. 

 

14. Przyczepa może zostać zwrócona przez Klienta przed upływem wskazanego w umowie najmu 

terminu. W takim przypadku Klient nie jest upoważniony do żądania od Wynajmującego zwrotu 

części wynagrodzenia. 

tel:224284800


 
 

 
 

15. Lista stacji objętych usługą:  

Pełna Nazwa Stacji Region Adres 
Kod 

pocztowy 

004 Warszawa Polczynska mazowieckie Połczyńska 84 01-302 

007 Tychy Aleja Bielskiego śląskie Bielska/Piłsudskiego 43-100 

010 Dabrowa Gornicza śląskie Piłsudskiego 15 41-303 

014 Warszawa Prymasa mazowieckie Prymasa Tysiąclecia 77 01-242 

022 Wroclaw Sycowska dolnośląskie Sycowska 70 51-319 

044 Warszawa Pulawska mazowieckie Puławska 623 02-885 

060 Lodz Strykowska łódzkie Strykowska 13 91-725 

067 Warszawa Modlinska mazowieckie Modlińska 339 03-151 

071 Jelenia Gora dolnośląskie Jana Pawła II 22 58-506 

072 Czestochowa śląskie Jaskrowska 39 42-200 

076 Wroclaw Armii Krajowej dolnośląskie Armii Krajowej 50 50-541 

106 Rybnik śląskie Wodzisławska/Reymonta 44-200 

110 Lodz Aleksandrowska łódzkie Aleksandrowska 8A 91-120 

130 Czestochowa Okulickiego śląskie Okulickiego 62/68 42-200 

115 Pabianice łódzkie Świetlickiego 5 95-200 
 


