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1.0 Zakres obowiązywania
1.1 Jeśli Umowa wynajmu między Najemcą a Wynajmującym nie stanowi częściowo lub całkowicie inaczej, niniejsze ogólne warunki i
postanowienia („Ogólne warunki i postanowienia”) mają zastosowanie do i są integralną częścią Umowy wynajmu.
1.2 Te Ogólne warunki i postanowienia będą obowiązywać niezależnie od tego, czy wynajęta naczepa jest własnością Wynajmującego czy strony trzeciej.
1.3 Niniejsze Ogólne warunki i postanowienia, jeśli dotyczy, będą miały zastosowanie do umów ubezpieczeniowych zawieranych między Najemcą a
Wynajmującym, jednak z zastrzeżeniem obowiązujących szczególnych warunków i postanowień dla umów ubezpieczeniowych, patrz punkt 11.2.
2.0
2.1

Definicje i interpretacja
Jeśli Umowa wynajmu (i/lub umowa ubezpieczenia, jeśli ją zawarto) nie zawiera definicji pisanych wielką literą stanowiących inaczej niż poniższe,
definicje poniższe będą miały następujące zastosowanie:
- „Dopuszczalne materiały żrące” oznaczają materiały wymienione w grupie 4 i 9 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (część 3 wykazu towarów niebezpiecznych).
- „Materiały niebezpieczne” oznaczają materiały wymienione w instrukcji przewozu towarów niebezpiecznych, podlegającej okresowym zmianom.
- „Najemca” oznacza najemcę na mocy Umowy wynajmu z Wynajmującym.
- “Wynajmujący” oznacza PNO jako wynajmującego na mocy Umowy wynajmu z Najemcą.
- „Stan prawidłowy” oznacza, że Naczepa musi spełniać aktualne przepisy o ruchu drogowym oraz że należy ją zwrócić w celu dalszego wynajmu
w stanie niewymagającym przeprowadzenia szczególnych napraw.
- „Umowa wynajmu” oznacza umowę dotyczącą wynajmu naczepy zawartą pomiędzy Najemcą a Wynajmującym, do której mają zastosowanie
Ogólne warunki i postanowienia, patrz punkt 1. Odniesienie do „Umowy najmu” będzie oznaczało dowolną umowę, ustną lub pisemną, w tym wszelką
wycenę/potwierdzenie zamówienia/wystawienie/dowód wydania itp., jeśli pomiędzy Najemcą a Wynajmującym nie ma zawartej formalnej umowy
wynajmu.
- „Dzień wynajmu” odnosi się do każdego rozpoczynającego się dnia kalendarzowego.
- „Opłata za wynajem” oznacza opłatę za wynajem Naczepy uzgodnioną w Umowie wynajmu pomiędzy Najemcą a Wynajmującym.
- „Naczepa” oznacza naczepę/naczepy wynajęte przez Najemcę na mocy Umowy wynajmu z Wynajmującym, w tym części i akcesoria oraz takie
części i akcesoria, które mogą zostać do niej dodane lub zainstalowane w późniejszym terminie.

2.2 Wyrażenia takie jak „w tym” itp. oznaczają „w tym między innymi”.
2.3 Słowa w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie.
2.4 Nagłówki w Umowie wynajmu oraz niniejszych Ogólnych warunkach i postanowieniach służą jedynie orientacji i nie mają skutków prawnych dla
rozumienia lub interpretacji postanowień Umowy i/lub Ogólnych warunków i postanowień.
2.5 W przypadku odniesienia do Umowy wynajmu będzie ono obejmować niniejsze Ogólne warunki i postanowienia.
2.6 W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową wynajmu a niniejszymi Ogólnymi warunkami i postanowieniami pierwszeństwo będzie miała Umowa
wynajmu.
3.0 Okres wynajmu i Opłata za wynajem
3.1 Okres wynajmu rozpoczyna się w dniu określonym w Umowie wynajmu, a kończy się w dniu wygaśnięcia określonym w Umowie wynajmu, jednak z
zastrzeżeniem, że odpowiednie powiadomienie o jego zakończeniu zostanie przedłożone przez Najemcę, patrz punkt 3.6 poniżej, jak również Najemca
powiadomi Wynajmującego w sprawie zwrotu Naczepy, patrz punkt 3.7 poniżej. Jeżeli w Umowie Najmu nie określono daty wygaśnięcia lub Wynajmujący
ma powód do wypowiedzenia w okresie najmu, okres wynajmu kończy się zgodnie z punktami 13 i 14 poniżej. Niezależnie od powyższego okres wynajmu
nie zostanie nigdy uznany za zakończony – a tym samym Opłata za wynajem (plus ewentualna opłata dodatkowa wymieniona w punkcie 3.7) musi być
płacona – do momentu, kiedy Naczepa zostanie zwrócona, patrz punkt 14 poniżej, a Wynajmujący zostanie powiadomiony o zwrocie Naczepy, patrz punkt
3.6 poniżej.
3.2 W przypadku wystąpienia okoliczności zewnętrznych, które spowodują zwiększenie kosztów ponoszonych przez Wynajmującego, Wynajmujący, przed
upływem terminu wygaśnięcia okresu wynajmu, ma prawo podwyższyć Opłatę za wynajem ustaloną w Umowie wynajmu o kwotę odpowiadającą takim
zwiększonym kosztom. Obejmuje to zwiększenie kosztów z tytułu zmian w prawie.
3.3 Opłata za wynajem będzie obowiązywać i musi być uiszczana przez Najemcę od daty określonej w Umowie wynajmu. Jeśli Najemca będzie wnioskował
o zmianę daty pobrania, tak wniosek musi zostać przedłożony Wynajmującemu najpóźniej do godziny 12:00 w określonym dniu pobrania, bo w przeciwnym
wypadku Opłata za wynajem obowiązuje niezależnie od rzeczywistej godziny i daty pobrania.
3.4 Jeśli nie ustalono inaczej, Umowa wynajmu wchodzi w życie nie później niż 7 dni po tym, jak Najemca zostanie powiadomiony przez Wynajmującego,
że Naczepa jest gotowa do pobrania.
3.5 Kiedy Naczepa zostanie pobrana, Najemca musi powiadomić Wynajmującego w celu otrzymania kwitu odbioru i podpisania go. Jeżeli kwit odbioru nie
zostanie pobrany i podpisany przez Najemcę, Najemca przyjmie kwit odbioru, który Wynajmujący wystawi w momencie zwrotu Naczepy.
3.6 Pomimo obecności daty wygaśnięcia Umowa wynajmu pozostanie w mocy po tej dacie, chyba że Najemca wcześniej przedłoży Wynajmującemu
wypowiedzenie Umowy wynajmu. Takie wypowiedzenie musi zostać złożone zgodnie z okresem wypowiedzenia zdefiniowanym w Umowie wynajmu. Jeśli
w Umowie wynajmu nie wymieniono żadnego okresu wypowiedzenia, będzie miał zastosowanie 3-miesięczny okres wypowiedzenia do daty wygaśnięcia
okresu wynajmu lub przedłużonego kolejnego okresu wynajmu. Jeśli Umowa wynajmu pozostanie w mocy po dacie wygaśnięcia, będzie to miało miejsce
na zasadach D2D, patrz punkt 3.7, i przy tym samym okresie wypowiedzenia co w przypadku pierwotnego okresu wynajmu. Aby uniknąć wątpliwości,
Najemcy w żadnym wypadku nie przysługuje prawo do rozwiązania za wypowiedzeniem Umowy wynajmu przed datą wygaśnięcia Umowy wynajmu.
3.7 Jeśli w Umowie wynajmu nie określono daty wygaśnięcia (tj. umowy na zasadach D2D), Umowa wynajmu może zostać rozwiązana przez Najemcę, z
zastrzeżeniem uprzedniego złożenia przez Najemcę wypowiedzenia Wynajmującemu. Wypowiedzenie takie musi być złożone z zachowaniem okresu
wypowiedzenia określonego w Umowie wynajmu. Jeśli w Umowie wynajmu nie wymieniono żadnego okresu wypowiedzenia, będzie miał zastosowanie 3miesięczny okres wypowiedzenia.
3.8 Kiedy Naczepa zostanie zwrócona do zajezdni Wynajmującego lub na wcześniej ustalone/później wyznaczone miejsce, patrz punkty 12.2 i 13.5,
Najemca musi powiadomić Wynajmującego osobiście w biurze, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Niezależnie od odpowiedniego rozwiązania Umowy
wynajmu przez Najemcę, zgodnie z punktem 3.6, okres wynajmu i zobowiązanie Najemcy do uiszczenia Opłaty za wynajem nie ustanie, zanim Najemca
nie powiadomi Wynajmującego o zwróconej Naczepie, jak również będzie miał zastosowanie punkt 3.9 poniżej.
3.9 Jeśli Najemca złoży odpowiednie wypowiedzenie Umowy wynajmu, patrz punkt 3.6, ale nie zwróci Naczepy do dnia wygaśnięcia, patrz punkt 3.1, lub
niezwłocznie po rozwiązaniu przez Wynajmującego, patrz punkty 12 i 13, Wynajmującemu będzie przysługiwać prawo odzyskania Naczepy bez zwłoki. Do
momentu, gdy Naczepa znajdzie się znów pod kontrolą i w posiadaniu Wynajmującego, Umowa wynajmu będzie dalej obowiązywała, a Opłata za wynajem
będzie zawierała dodatkową kwotę 50 euro (+VAT) za dobę. Dalsza płatność Opłaty za wynajem i 50 euro (+VAT) opłaty dodatkowej za dobę pozostaje
bez wpływu na prawo Wynajmującego do pociągnięcia do odpowiedzialności Najemcy za wszelkie dalsze szkody lub koszty poniesione w konsekwencji
niezwrócenia przez Najemcę Naczepy, zgodnie z ustaleniami, w momencie wygaśnięcia lub niezwłocznie po wypowiedzeniu wynajmu przez
Wynajmującego, chyba że Najemca może jednoznacznie ustalić, że Naczepa nie została zwrócona w uzgodnionym terminie wygaśnięcia/niezwłocznie po
wypowiedzeniu z powodu okoliczności, na które Najemca nie miał wpływu.
3.10 Jeśli Umowa wynajmu ulegnie automatycznemu przedłużeniu, patrz 3.6, Opłata za wynajem zostanie zwiększona o 15%, chyba że dojdzie do innego
porozumienia z Wynajmującym. Ma to również zastosowanie do kolejnych przedłużeń, co oznacza, że Opłata za wynajem będzie zwiększana każdorazowo
przy jej przedłużeniu, chyba że zostanie osiągnięte inne porozumienie z Wynajmującym.
4.0 Dostarczenie
4.1 Na Najemcy spoczywa wyłączna odpowiedzialność za to – i Najemca to gwarantuje – że osoba działająca na jego rzecz / występująca w jego imieniu
w momencie pobrania oraz zwrotu Naczepy została wyraźnie i nieodwołalnie upoważniona na mocy osobnej umowy z Najemcą do pobrania i zwrotu
Naczepy, a Najemca odpowiada prawnie za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie ze strony tej osoby działającej na jego rzecz / występującej w jego
imieniu w związku z Umową wynajmu. Wyraźne i nieodwołalne upoważnienie przez Najemcę osoby działającej na jego rzecz / występującej w jego imieniu
będzie obejmować między innymi kompetencję prawną do wypełniania wszelkich niezbędnych zadań, jak np. odbiór Naczepy, weryfikacja stanu Naczepy
oraz innych stosownych zadań. Ponadto Najemca lub osoba działająca na jego rzecz / występująca w jego imieniu odpowiada za należyte sprawdzenie
Naczepy w celu zapewnienia, że Naczepa jest odbierana w stanie dobrym i nadającym się do użytku. Należy powiadomić Wynajmującego o wszelkich
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możliwych uszkodzeniach i/lub usterkach w Naczepie w dniu pobrania Naczepy. Jeśli Najemca lub osoba działająca na jego rzecz /
występująca w jego imieniu nie poinformuje Wynajmującego, uszkodzenie lub usterka Naczepy będą uznawane za spowodowane przez
Najemcę (w tym przez osobę działającą na jego rzecz / występującą w jego imieniu) lub za takie, które miały miejsce w okresie odpowiedzialności Najemcy
za Naczepę.
5.0 Korzystanie
5.1 Na Najemcy spoczywa wyłączna odpowiedzialność za zapewnienie, by Naczepa była stosowana w profesjonalny sposób i do celu zgodnego z jej
przeznaczeniem ustalonego w Umowie wynajmu. Z naczepy można korzystać wyłącznie w sposób i w celu, do których została zaprojektowana, co
oznacza między innymi, że Naczepy nie wolno ładować ponad jej maksymalną ładowność, że ciężar powinien być równomiernie rozłożony oraz że
Najemca nie będzie ładował takich towarów, które mogą uszkodzić Naczepę lub spowodować, że stanie się nieprzydatna do dalszego przewożenia
towarów.
5.2 Naczepa jest własnością Wynajmującego lub osoby trzeciej, patrz punkt 18, zatem Najemcy nie przysługuje prawo do oddawania w zastaw ani
przenoszenia własności Naczepy i nie ma on prawa, bez wyraźnej uprzedniej zgody Wynajmującego, do podnajmu lub dalszego użyczania Naczepy ani
jej udostępniania jakiejkolwiek osobie trzeciej, która nie jest zatrudniona, upoważniona przez Najemcę ani nie świadczy na jego rzecz usług.
5.3 Bez wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego Najemcy nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian do Naczepy ani odłączać od niej jakichkolwiek
części lub wyposażenia.
5.4 Najemca odpowiada za Naczepę bez względu na to, czy Naczepa jest połączona z ciężarówką, czy nie jest.
5.5 Najemcy nie wolno przewozić materiałów niebezpiecznych ani żrących, innych niż dopuszczalne materiały żrące.
5.6 Najemca zapewni, by ciężarówka ciągnąca Naczepę miała ważną Zieloną kartę, oraz odpowiada za upewnienie się, że Naczepa będzie stosowana
wyłącznie w krajach należących do systemu Biura zielonej karty. Wynajmującemu przysługuje prawo śledzenia i identyfikacji Naczepy poprzez
zainstalowaną jednostkę GPS lub podobne rozwiązanie cyfrowe w celu weryfikacji, czy Najemca wypełnia swoje zobowiązania określone w niniejszym
punkcie 5.6.
5.7 Niezależnie od punktu 5.6 Najemca nie może korzystać z Naczepy w obszarach, w których ma miejsce – lub występuje takie ryzyko – wojna, działania
o charakterze wojennym, pogwałcenie neutralności, wojna domowa, bunt, inne rodzaje niepokojów społecznych, podjęto środki zapobiegnięcia
powyższym, doszło do katastrofy nuklearnej lub mają miejsce inne nietypowe działania nuklearne, zaburzenia naturalne, klęski żywiołowe czy podobne
zdarzenia.
6.0 Konserwacja/kontrole
6.1 Najemca musi przez cały czas zapewnić, by Naczepa była utrzymywana w dobrym stanie i przydatności do użycia. Ponadto Najemca musi spełnić
wymagania określone wszelkimi ustawami, rozporządzeniami i postanowieniami w zakresie stanu i bezpieczeństwa Naczepy w ruchu drogowym. W
przypadku kiedy części lub wyposażenie Naczepy będą wymagały wymiany, Najemcy wolno je zastąpić wyłącznie oryginalnymi częściami. Zastąpienie
innymi częściami zamiennymi lub wyposażeniem może mieć miejsce wyłącznie przy uprzedniej wyraźnej zgodzie pisemnej ze strony Wynajmującego.
6.2 Wynajmującemu przysługuje prawo do przeprowadzania, w razie potrzeby, kontroli, napraw Naczepy lub jej wymiany, w dowolnym momencie w
trakcie okresu wynajmu, a Najemca jest zobowiązany w miarę możliwości udostępnić Naczepę Wynajmującemu pod adresem zgłoszonym przez Najemcę
w Umowie wynajmu lub innym adresem później uzgodnionym. Najemca umożliwi również Wynajmującemu dostęp do Naczepy w odpowiednich ramach
czasowych, aby przeprowadzić inspekcje i kontrole Naczepy, które są niezbędne zgodnie z wymaganiami władz.
6.3 Okresowa konserwacja Naczepy musi być przeprowadzana przez Wynajmującego, ale Najemca jest zobowiązany do pilnowania i przestrzegania dat
i godzin określonych przez Wynajmującego w celu konserwacji i kontroli. Jeśli Najemca nie będzie przestrzegał tych ustalonych dat i godzin w celu
konserwacji, pełna odpowiedzialność za konserwację Naczepy i jej obowiązek niezwłocznie przeniesione zostaną na Najemcę, wliczając koszty z nią
związane.
7.0 Naprawy/opony
7.1 Najemca musi zawsze poprosić o zgodę Wynajmującego przed przeprowadzeniem napraw, naprawianiem usterek lub usuwaniem uszkodzenia
Naczepy.
7.2 Jeśli Najemca może udowodnić, że części Naczepy są zużyte lub uszkodzone z powodu normalnego zużycia lub że Naczepa posiadała ukryte wady
w momencie zawierania Umowy wynajmu, których Najemca nie mógł, wg racjonalnej oceny, wykryć podczas swojej inspekcji Naczepy, patrz punkt 4.1,
Wynajmujący będzie odpowiedzialny za bezpośrednie koszty napraw, które powstaną w konsekwencji tychże wad. Wynajmujący nie będzie jednak
odpowiedzialny za wszelkie koszty napraw, które zostały przeprowadzone bez uprzedniej zgody ze strony Wynajmującego. Zgoda Wynajmującego na
przeprowadzenie określonych napraw sama w sobie nie implikuje, że Wynajmujący przyjmuje odpowiedzialność za koszty związane z takimi naprawami.
Najemca jest zobowiązany do zapłaty Opłaty za wynajem Naczepy w trakcie okresu naprawy Naczepy, ale Opłata za wynajem nie musi być uiszczana w
okresie naprawy, jeśli koszty takiej naprawy powinny zostać opłacone przez Wynajmującego zgodnie z niniejszym punktem 7.2, jednak takie zwolnienie
z płatności Opłaty za wynajem w trakcie naprawy ma miejsce zawsze z zastrzeżeniem, że Wynajmujący nie zapewnił w zamian zastępczej Naczepy.
7.3 Nawet jeśli Wynajmujący musi naprawić usterki lub uszkodzenia Naczepy i ponieść koszty związane z taką naprawą, patrz punkt 7.2, nie daje to
Najemcy prawa do wypowiedzenia Umowy wynajmu.
7.4 Najemca zostanie obciążony kosztem takiego zużycia opon i okładziny hamulcowej, które wykracza poza normalne zużycie. W przypadkach, kiedy
opony muszą być wymieniane z innego powodu niż normalne zużycie, np. pęknięcie, zużycie bieżnika itp., Najemca pokryje koszty serwisu, jak również
koszty nowych opon za każdy uszkodzony mm. Koszt obliczany jest wg pozostałych mm głębokości bieżnika, z nowej opony do lokalnie wymaganej
głębokości bieżnika. To samo obowiązuje w odniesieniu do nowych lub używanych opon, które muszą zostać wymienione przez Najemcę ze względu na
całkowite uszkodzenie opon(y) w trakcie okresu wynajmu.
8.0 Uszkodzenia/usterki/utraty
8.1 Jeśli nie ma zastosowania punkt 7.2, Najemca pokryje koszty napraw Naczepy, jak również utraconych części lub wyposażenia, które muszą zostać
zastąpione.
8.2 W przypadku utraty, całkowitego uszkodzenia, kradzieży, zatrzymania lub konfiskaty Naczepy, Najemca jest zobowiązany do płatności Opłaty za
wynajem Naczepy do momentu spłaty na rzecz Wynajmującego kwoty równoważnej wartości rynkowej Naczepy – naliczanej od momentu, w którym miało
miejsce zdarzenie. Jednakże Najemca w każdym przypadku zapłaci minimalną kwotę Opłaty za wynajem obliczoną na podstawie upływu 30 dni od
momentu, w którym doszło do zdarzenia. Jeśli Naczepa zostanie ponownie znaleziona lub zwolniona, Najemca będzie płacił Opłatę za wynajem do czasu,
kiedy Naczepa zostanie zwrócona Wynajmującemu, patrz punkty 3 i 13, tak jakby zdarzenie nie miało nigdy miejsca.
8.3 Najemca w pełni zrekompensuje Wynajmującemu wszelkie szkody i straty poniesione w związku z całkowitą lub częściową utratą Naczepy lub jej
uszkodzeniem. Zobowiązanie Najemcy do rekompensaty ma zastosowanie niezależnie od charakteru straty lub szkody. To ostatnie nie ma jednak
zastosowania w sytuacji, kiedy Najemca może jednoznacznie udowodnić, że przyczyną szkód lub strat była wina lub zaniedbanie po stronie
Wynajmującego.
8.4 Jeśli dojdzie do takich zdarzeń wymienionych w punkcie 8.2, Wynajmujący musi – w możliwym zakresie – dostarczyć Najemcy Naczepę zastępczą na
tych samych warunkach co wydana na mocy Umowy wynajmu Naczepa, która została całkowicie zniszczona, skradziona itd.
9.0 Podatki
9.1 Wszelkie podatki, opłaty, kary, cła i inne należne w związku z użytkowaniem lub posiadaniem Naczepy zostaną opłacone przez Najemcę. W przypadku,
kiedy takimi wydatkami i opłatami zostanie obciążony Wynajmujący, Wynajmujący ma prawo do obciążenia Najemcy tym wydatkiem, wraz z opłatami
administracyjnymi z nim związanymi. Takie obciążenie stanie się wymagalne natychmiast.
10.0 Ubezpieczenie
10.1 Na swój własny koszt Najemca jest zobowiązany ubezpieczyć Naczepę i utrzymywać takie ubezpieczenie u renomowanego agenta
ubezpieczeniowego od ryzyka kradzieży, utraty lub uszkodzenia, w tym od ryzyka wojny. Suma ubezpieczenia powinna stanowić kwotę odpowiadającą
wartości rynkowej Naczepy i obejmować ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Pod każdym innym względem ubezpieczenie musi odpowiadać
zwyczajowym warunkom i postanowieniom handlowym.
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10.2 Najemca będzie dokonywał terminowych wpłat składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo Najemca musi dopilnować, by Wynajmujący
umieszczony został w polisie ubezpieczeniowej jako beneficjent.
10.3 Na prośbę Wynajmującego Najemca jest zobowiązany przedstawić Wynajmującemu polisę ubezpieczeniową i potwierdzenie płatności.
11.0 PNO Cover Agreements
11.1 Jeśli Najemca nie wypełni swojego obowiązku w zakresie ubezpieczenia Naczepy zgodnie z punktem 10, Wynajmującemu przysługuje prawo zawarcia
umowy ubezpieczenia w imieniu Najemcy i na koszt Najemcy. Najemca może zdecydować się nie ubezpieczać Naczepy, jak stanowi punkt 10, ale w takim
przypadku Najemca jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczeniową poprzez Wynajmującego w celu wypełnienia swojego zobowiązania do
zapewnienia, że Naczepa jest przez cały czas odpowiednio ubezpieczona.
11.2 Warunki i postanowienia dotyczące umów ubezpieczeniowych znajdują się pod adresem PNO Cover Agreements (www.pnorental.com/PNO-Coveragreements).]
11.3 Nawet jeśli sprawa ubezpieczeniowa zostanie otwarta przez firmę ubezpieczeniową Wynajmującego, Opłata za wynajem na mocy Umowy wynajmu
musi być uiszczana przez Najemcę na rzecz Wynajmującego do momentu, kiedy sprawa ubezpieczenia zostanie zamknięta, a Wynajmującemu zostanie
wypłacone odszkodowanie, jednak zobowiązanie Najemcy do płatności Opłaty za wynajem Wynajmującemu nie może przekroczyć okresu 30 dni od
zgłoszenia roszczenia o naprawienie szkody.
12.0 Rozwiązanie Umowy wynajmu
12.1 Wynajmującemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy wynajmu, jeśli Najemca:
- Zalega z płatnością jakiejkolwiek kwoty wynikającej z Umowy wynajmu, umowy ubezpieczeniowej lub jakiejkolwiek innej umowy wynajmu lub
innego rodzaju umowy pomiędzy Najemcą a Wynajmującym.
- Nie przestrzega i nie wypełnia któregokolwiek spośród swoich zobowiązań wynikających z Umowy wynajmu, umowy ubezpieczeniowej lub
jakiejkolwiek innej umowy wynajmu lub innego rodzaju umowy pomiędzy Najemcą a Wynajmującym.
- Ogranicza lub w jakikolwiek sposób zagraża prawom lub interesom Wynajmującego wynikającym z Umowy wynajmu, umowy ubezpieczeniowej lub
jakiejkolwiek innej umowy wynajmu lub innego rodzaju umowy pomiędzy Najemcą a Wynajmującym.
- Zawrze układ ze swoimi wierzycielami lub jeśli wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne przeciw Najemcy, jednak z
zastrzeżeniem, że osoba zarządzająca masą upadłościową – w obliczu wniosku Wynajmującego – nie potwierdzi Umowy wynajmu w ciągu 5 dni
kalendarzowych od daty wniosku Wynajmującego, jako że Umowa wynajmu będzie uznawana za rozwiązaną po upływie okresu 5 dni, jeśli nie
zostanie potwierdzona przez osobę zarządzającą masą upadłościową. Jeśli Umowa wynajmu zostanie potwierdzona przez osobę zarządzającą masą
upadłościową, potwierdzenie to będzie obejmować niniejsze Ogólne warunki i postanowienia, jak również umowę ubezpieczeniową (jeśli została
zawarta). Jeśli osoba zarządzająca masą upadłościową będzie używać Naczepy lub w inny sposób nią dysponować po wszczęciu postępowania
upadłościowego i restrukturyzacyjnego, będzie to uznawane za potwierdzenie Umowy wynajmu przez osobę zarządzającą masą upadłościową.
12.2 Po rozwiązaniu Umowy wynajmu zgodnie z punktem 12.1 Najemca niezwłocznie zwróci Naczepę Wynajmującemu pod adres Wynajmującego lub w
jakiekolwiek inne miejsce uzgodnione lub wyznaczone przez Wynajmującego. W takim przypadku Wynajmującemu przysługuje prawo do odebrania
własności Naczepy na koszt Najemcy. Najemca zwróci Wynajmującemu wszelkie koszty poniesione w związku z zatrzymaniem i przechowywaniem
Naczepy. Odszkodowanie kompensacyjne, określone w punkcie 16 poniżej, będzie obowiązywać, jeśli dotyczy.
12.3 Umowa Wynajmu nie podlega rozwiązaniu ze strony Najemcy do daty wygaśnięcia, patrz punkt 3 wraz ze stosownymi podpunktami. Jeśli umowa
zawarta jest na zasadach D2D, może zostać wypowiedziana z zachowaniem stosownego okresu wypowiedzenia, patrz punkt 3.6
13.0 Zwrot Naczepy
13.1 Naczepa musi zostać zwrócona w Stanie prawidłowym oraz takim, w jakim była w dniu jej pobrania, patrz punkt 4, z wyjątkiem normalnego zużycia.
Ocena stanu zwracanej naczepy oparta jest na dokumencie PNO pt. Warunki zwrotu (www.pnorental.com/pno-return-conditions).
Najemca może zostać obciążony kosztami mycia Naczepy, jeśli Naczepa nie zostanie zwrócona w stanie umożliwiającym natychmiastowy ponowny
wynajem. Jeżeli Naczepa jest niekompletna w momencie zwrotu, części lub wyposażenie są uszkodzone lub ich brakuje (w tym dokumenty Naczepy),
obowiązek płatności Opłaty za wynajem ustanie wyłącznie po tym, jak Naczepa zostanie naprawiona i/lub brakujące elementy zostaną zwrócone lub
zastąpione. Koszty napraw i uzupełnienia zostaną opłacone przez Najemcę, z wyjątkiem kosztów, za które odpowiada Wynajmujący zgodnie z punktem
7 powyżej.
13.2 Zwracając Naczepę do zajezdni Wynajmującego, Najemca lub osoba zwracająca Naczepę w imieniu Najemcy sporządzi raport kontrolny dotyczący
stanu Naczepy. Na Najemcy spoczywa wyłączna odpowiedzialność za to – i Najemca to gwarantuje – że osoba działająca na jego rzecz / występująca w
jego imieniu w momencie zwrotu Naczepy została wyraźnie i nieodwołalnie upoważniona na mocy osobnej umowy z Najemcą do zwrotu Naczepy, a
Najemca odpowiada prawnie za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie ze strony tej osoby działającej na jego rzecz / występującej w jego imieniu w tym
zakresie. Zatem Najemca związany jest raportem kontrolnym sporządzonym i podpisanym przez osobę zwracającą Naczepę w jego imieniu, tak jakby
raport kontrolny został sporządzony i podpisany własnoręcznie przez Najemcę.
13.3 Jeśli Naczepa nie zostanie zwrócona w normalnych godzinach pracy, odpowiedzialność za nią pozostanie po stronie Najemcy do momentu, w
którym Wynajmujący rzeczywiście dokona odbioru Naczepy. Naczepa nie będzie uznawana za zwróconą, zanim Wynajmujący nie podpisze dokumentu
odbioru/zwrotu.
13.4 Najemcy nie przysługuje prawo do wcześniejszego rozwiązania Umowy wynajmu i zwrotu Naczepy w dowolnym momencie w trakcie okresu
wynajmu.
13.5 Jeśli Wynajmujący nie wyznaczy innego miejsca zwrotu Naczepy, Naczepa musi zostać zwrócona do tej samej zajezdni, z której została odebrana
lub – zamiennie – do zajezdni Wynajmującego, jeśli nie jest identyczna z zajezdnią odbioru. Jeżeli Naczepa nie zostanie odpowiednio zwrócona,
Wynajmujący może zażądać zwrotu kosztów transportu, które wiążą się z transportem Naczepy z zajezdni/miejsca, gdzie dokonano zwrotu, do zajezdni,
z której Naczepę pobrano lub do której powinna zostać zwrócona.
14.0 Odszkodowanie kompensacyjne
14.1 Najemca zabezpieczy i zwolni Wynajmującego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, które strony trzecie mogą wysunąć względem
Wynajmującego w związku z wykorzystaniem Naczepy w najszerszym sensie od momentu, kiedy Naczepa opuściła zajezdnię Wynajmującego i zaczęła
obowiązywać Umowa wynajmu, do czasu jej zwrotu Wynajmującemu zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 13.
14.2 Najemca pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Wynajmującego w związku z egzekwowaniem lub obroną wszelkich jego praw lub środków
na mocy Umowy wynajmu i umowy ubezpieczeniowej oraz jakiejkolwiek innej umowy wynajmu lub dowolnej umowy między Najemcą a Wynajmującym
lub spółką z grupy Wynajmującego.
15.0 Zwolnienie z i ograniczenie odpowiedzialności
15.1 Jeśli w sposób wyraźny nie uzgodniono inaczej w Umowie wynajmu, Wynajmujący jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za:
- Szkody spowodowane wyraźnymi lub ukrytymi usterkami Naczepy bez względu na to, jak doszło do tych usterek, w tym uszkodzenie lub utratę
ładunku obecnego na Naczepie, z wyjątkiem szkód lub strat spowodowanych przez umyślne lub poważne zaniedbania po stronie Wynajmującego.
- Szkody lub straty spowodowane kradzieżą, utratą, zniszczeniem, zatrzymaniem, zarekwirowaniem lub konfiskatą Naczepy, w tym utracone lub
zniszczone towary obecne na Naczepie, następstwa jakiegokolwiek stanu lub działania, na który nie uzyskano pozwolenia lub nie wnioskowano o
nie.w wyznaczonym terminie.
15.2 W żadnych okolicznościach Wynajmujący nie będzie odpowiedzialny za szkody pośrednie.
15.3 Jeśli Wynajmujący będzie zmuszony do zapłaty kwoty odszkodowania za szkody lub straty poniesione przez Najemcę, taka kwota nie może nigdy
przekraczać wartości ubezpieczenia wyposażenia w momencie każdej poszczególnej okoliczności.
16.0 Zabezpieczenie i odsetki
16.1 Wynajmującemu przez cały czas w trakcie okresu wynajmu przysługuje prawo wymagania od Najemcy uznanego zabezpieczenia dla pełnego
wypełnienia zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego.
16.2 Jeżeli Opłata za wynajem lub wszelka inna należna kwota na mocy Umowy wynajmu lub umowy ubezpieczeniowej nie zostanie uiszczona przez
Najemcę w wymaganym terminie, Najemca zostanie uznany za zalegającego z płatnościami. Od daty wymagalności włącznie Wynajmującemu przysługuje
prawo żądania od Najemcy zapłaty odsetek w wysokości 1,5% miesięcznie wraz z zaległą płatnością, jak również kosztów administracyjnych związanych
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z brakiem płatności zaległej kwoty przez Najemcę.
17.0 Finansowanie
17.1 Najemca zdaje sobie sprawę, że Wynajmujący wykorzystuje firmę finansową w celu finansowania swoich zakupów lub wypożyczania naczep, jako
że wynajmowane naczepy mogą być pozyskiwane w drodze wynajmu z opcją wykupu, z zastrzeżeniem prawa przywrócenia własności dla firmy
finansowej, lub w drodze leasingu od danego właściciela naczepy.
17.2 W przypadkach, w których Wynajmujący finansował Naczepę w drodze wynajmu z opcją wykupu, zastosowanie mają poniższe zapisy: Najemca
wyraża zgodę na to, by firmie finansowej przysługiwało prawo, bez żadnego zobowiązania, do niezwłocznego odebrania Naczepy od Najemcy, zakładając,
że firma finansowa jest właścicielem Naczepy zgodnie z umową wynajmu z opcją wykupu z Wynajmującym lub takie prawo jej przysługuje na mocy
obowiązujących przepisów prawa.
17.3 W przypadkach, w których Wynajmujący finansował Naczepę w drodze leasingu, zastosowanie mają poniższe zapisy: Najemca wyraża zgodę na to,
by firmie finansowej przysługiwało prawo, bez żadnego zobowiązania, do niezwłocznego odebrania wynajmowanej Naczepy, jeśli Wynajmujący nie
wypełni swoich zobowiązań umownych względem firmy finansowej, w tym jeśli Wynajmujący zbankrutuje lub jeśli istnieją inne okoliczności, w których
firmie finansowej przysługuje prawo wypowiedzenia umowy leasingu z Wynajmującym ze skutkiem natychmiastowym i odebrania wynajmowanej
Naczepy.
17.4 Jeśli firma finansowa odbierze Naczepę z powodu zalegania przez Wynajmującego z płatnościami na rzecz firmy finansowej, Najemcy przysługuje
prawo płatności zaległych kwot w imieniu Wynajmującego i odjęcia ich od swojej Opłaty za wynajem na mocy Umowy wynajmu z Wynajmującym.
18.0 Cesja
18.1 Wynajmującemu przysługuje prawo, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do cedowania swoich praw i zobowiązań na
mocy Umowy wynajmu na stronę trzecią.
19.0 Prywatność danych
19.1 Wynajmujący i spółki z grupy Wynajmującego mogą przetwarzać dane osobowe Najemcy, pracowników Najemcy, jego przedstawicieli lub innych
osób występujących w imieniu Najemcy, dla których Wynajmujący lub spółka z grupy Wynajmującego jest administratorem danych. Proszę skorzystać z
tego łącza, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności www.pnorental.com/privacy
20.0 Postanowienia różne
20.1 Wynajmującemu przysługuje prawo pobierania wszelkich danych z systemów/urządzeń, które są umieszczone na Naczepie, w tym między innymi
urządzeń GPS, telematycznych, IoT i podobnych. Wynajmujący nie gromadzi żadnych danych osobowych za pomocą systemów/urządzeń
umieszczonych na Naczepie. Wynajmujący może wykorzystać zebrane dane do wszelkich celów związanych z obsługą wynajmu, w tym w celu
planowania konserwacji i prowadzenia dowodów na potrzeby roszczeń przeciw Najemcy, np. z tytułu niewłaściwego korzystania z Naczepy,
zaniedbanej konserwacji itp.
21.0 Wybór sądu i prawa właściwego
Umowy wynajmu z PNO Danmark A/S:
21.1 Umowa wynajmu oraz niniejsze Ogólne warunki i postanowienia podlegają prawu duńskiemu i będą interpretowane w myśl tegoż.
21.2 Spory wynikłe z umowy lub w związku z umową wynajmu lub niniejszymi Ogólnymi warunkami i postanowieniami, w tym spory dotyczące
interpretacji, obecności i ważności umowy ubezpieczenia, będą rozstrzygane w sądzie duńskim. W przypadku gdy Najemca i Wynajmujący nie dojdą do
porozumienia co do stosownego sądu, spory będą rozstrzygane w sądzie rejonowym w Kopenhadze jako pierwszej instancji.
Umowy wynajmu z PNO Sverige AB:
21.3 Umowa wynajmu oraz niniejsze Ogólne warunki i postanowienia podlegają prawu szwedzkiemu i będą interpretowane w myśl tegoż.
21.4 Spory wynikłe z umowy lub w związku z umową wynajmu lub niniejszymi Ogólnymi warunkami i postanowieniami, w tym spory dotyczące
interpretacji, obecności i ważności umowy ubezpieczenia, będą rozstrzygane w sądzie szwedzkim. W przypadku gdy Najemca i Wynajmujący nie będą
mogli dojść do porozumienia co do stosownego sądu, spory będą rozstrzygane w sądzie rejonowym w Helsingborg jako pierwszej instancji.
Umowy wynajmu z PNO Norge AS
21.5 Umowa wynajmu oraz niniejsze Ogólne warunki i postanowienia podlegają prawu norweskiemu i będą interpretowane w myśl tegoż.
21.6 Spory wynikłe z umowy lub w związku z umową wynajmu lub niniejszymi Ogólnymi warunkami i postanowieniami, w tym spory dotyczące
interpretacji, obecności i ważności umowy ubezpieczenia, będą rozstrzygane w sądzie norweskim. W przypadku gdy Najemca i Wynajmujący nie dojdą
do porozumienia co do stosownego sądu, spory będą rozstrzygane w sądzie rejonowym w Oslo jako pierwszej instancji.
Umowy wynajmu z PNO Nederland BV
21.7 Umowa wynajmu oraz niniejsze Ogólne warunki i postanowienia podlegają prawu holenderskiemu i będą interpretowane w myśl tegoż.
21.8 Spory wynikłe z umowy lub w związku z umową wynajmu lub niniejszymi Ogólnymi warunkami i postanowieniami, w tym spory dotyczące
interpretacji, obecności i ważności umowy ubezpieczenia, będą rozstrzygane w sądzie holenderskim. W przypadku gdy Najemca i Wynajmujący nie dojdą
do porozumienia co do stosownego sądu, spory będą rozstrzygane w sądzie rejonowym w Amsterdamie jako pierwszej instancji.
Umowy wynajmu z PNO Deutschland GmbH
21.9 Umowa wynajmu oraz niniejsze Ogólne warunki i postanowienia podlegają prawu niemieckiemu i będą interpretowane w myśl tegoż.
21.10 Spory wynikłe z umowy lub w związku z umową wynajmu lub niniejszymi Ogólnymi warunkami i postanowieniami, w tym spory dotyczące
interpretacji, obecności i ważności umowy ubezpieczenia, będą rozstrzygane w sądzie niemieckim. W przypadku gdy Najemca i Wynajmujący nie dojdą
do porozumienia co do stosownego sądu, spory będą rozstrzygane w sądzie rejonowym w Hamburgu jako pierwszej instancji.
Umowy wynajmu z PNO Finland Oy
21.11 Umowa wynajmu oraz niniejsze Ogólne warunki i postanowienia podlegają prawu fińskiemu i będą interpretowane w myśl tegoż.
21.12 Spory wynikłe z umowy lub w związku z umową wynajmu lub niniejszymi Ogólnymi warunkami i postanowieniami, w tym spory dotyczące
interpretacji, obecności i ważności umowy ubezpieczenia, będą rozstrzygane w sądzie fińskim. W przypadku gdy Najemca i Wynajmujący nie będą mogli
dojść do porozumienia co do stosownego sądu, spory będą rozstrzygane w sądzie rejonowym w Helsinki jako pierwszej instancji.
Umowy wynajmu z PNO Polska Sp. z o.o.
21.13 Umowa wynajmu oraz niniejsze Ogólne warunki i postanowienia podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane w myśl tegoż.
21.14 Spory wynikłe z umowy lub w związku z umową wynajmu lub niniejszymi Ogólnymi warunkami i postanowieniami, w tym spory dotyczące
interpretacji, obecności i ważności umowy ubezpieczenia, będą rozstrzygane w sądzie polskim. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla miasta Poznania jako sąd pierwszej instancji, chyba że Najemca i Wynajmujący uzgodnią wspólnie inaczej. Niezależnie od poprzedniego
postanowienia Wynajmującemu będzie przysługiwać prawo do wyboru sądu właściwości ogólnej określonego przez obowiązujące prawo.
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