
Mobil Media  REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEP REKLAMOWYCH 

 

 

 
REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEP REKLAMOWYCH 

AGENCJI REKLAMOWEJ „MOBILMEDIA” 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki wynajmu przyczep reklamowych do kampanii 

mobilnych oraz stacjonarnych. 

1. Użyte w regulaminie definicje wynajmu oznaczają: 

Agencja Reklamowa „MobilMedia” – firma, zwana dalej WYNAJMUJĄCYM, oddaje do 

użytku przyczepy reklamowe,  pozostające własnością Wynajmującego. 

NAJEMCA – osoba fizyczna będąca osobą prawną, wypożyczająca przedmiot wynajmu do 

używania we własnym imieniu lub w imieniu firmy. 

2. Przedmiotem umowy jest wynajem przyczepy reklamowej, znajdującej się  w ofercie 

handlowej Wynajmującego, w celu umieszczenia na niej reklam w formie grafiki 

odpowiednio utworzonej i wydrukowanej. 

3. Najemca, powierzający�przyczepę� osobie trzeciej, wobec Wynajmującego, odpowiada 

tak, jak osoba wynajmująca.  Do obowiązku Najemcy należy  sprawdzenie, czy osoba 

kierująca pojazdem wyposażonym w przyczepę , posiada wystarczające uprawnienia z tego 

tytułu, a także czy wykorzystany w celu reklamowym pojazd posiada odpowiedni stan 

techniczny. 

§ 2 

I. Czas trwania umowy wynajmu 

Zawarcie umowy następuje  w chwili jej podpisania między Wynajmującym a Najemcą. Czas 

trwania umowy wynajmu jest ściśle przedstawiony w umowie. O wszelkich zmianach czasu 

trwania umowy lub o zmianie terminu zwrotu przyczepy Najemca jest zobowiązany  

powiadomić Wynajmującego drogą telefoniczną (pod numerem 17 77 88 440 lub 536 225 

724), lub drogą mailową(na adres biuro@mobilmedia.com.pl). W przeciwnym wypadku 

opłata za wynajem  naliczana jest według ustalonej opłaty  za 1 dobę lub cały miesiąc w 

zależności od wybranej opcji najmu .Doba wynajmu trwa 24 godziny lub 30 dni od chwili 

rozpoczęcia najmu. 

§ 3 

II. Czas realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia zależy od ustaleń początkowych ustalonych z Najemcą w 

zakresie wykonania projektu graficznego i/lub jego wydrukowania lub dostarczenia gotowych 

materiałów , niezbędnych do zamontowania ich  na przyczepie. 

§ 4 

III. Wynajem i zwrot przyczepy 
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      1. Wynajmujący sprawdza stan  techniczny przyczepy pod względem wad, braków, 

usterek, co potwierdza własnoręcznym podpisem odbioru na końcu trwania umowy. W razie 

jakichkolwiek uszkodzeń czy też braków Najemca jest zobligowany do ich naprawy do stanu 

przed usterką lub wypłacenia kwoty przeznaczonej na ich naprawienie. 

       2. Wszelkie wątpliwości co do stanu technicznego przyczepy należy zgłaszać w dniu 

wynajmu. 

3. Najemca jest zobowiązany do zwrotu  przedmiotu wynajmu w miejscu i dniu, ustalonym w 

umowie, oraz z kompletem  dokumentów mu udostępnionymi oraz w stanie z przed dnia 

wynajmu. 

4. Kopia zawartej umowy oraz regulamin zostaną wydane w dniu podpisania umowy. 

5. Najemca oświadcza, że został  poinstruowany i przeszkolony w zakresie obsługi przyczepy 

i nie wnosi żadnych uwag  bądź zastrzeżeń. 

§ 5 

      1. Przyczepa może być używana wyłącznie przez osobę wskazaną przez Najemcę, bądź 

przez samego Najemcę posiadającą ważne prawo jazdy i uprawnienia. 

     2. Zabrania się użytkowania przyczepy przez osoby będące pod wpływem alkoholu, 

narkotyków, leków halucynogennych lub innych substancji  odurzających, co może wpłynąć 

na kierowanie pojazdem. 

      3. Przyczepa nie może opuścić terenu Rzeczpospolitej Polskiej bez pisemnej zgody 

Wynajmującego. 

§ 6 

IV. Uszkodzenia, wypadki i kradzieże 

1. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową  za koszty naprawy w przypadku 

uszkodzenia, kradzieży, bądź utracenia przyczepy, bez względu na to, czy przyczepa została 

uszkodzona z winy Najemcy czy też osób trzecich, wskazanych przez Najemcę. 

2. W przypadku kradzieży, szkody bądź  wypadku, Najemca jest zobowiązany: 

a) natychmiast powiadomić Wynajmującego i policję.� 

b) zapisać  nazwiska i adresy osób biorących udział  w wypadku bądź świadków zdarzenia 

c) zapisać  dane pojazdów, biorących udział  w wypadku wraz z numerami polis 

d) nie pozostawiać  przyczepy bez opieki po zdarzeniu 

e) dokładnie wypełnić zgłoszenie szkody komunikacyjnej 

3. Jeżeli Najemca nie zwróci przyczepy, bądź sprzeda ją bez wiedzy Wynajmującego to wg. 

kodeksu karnego popełnia przestępstwo przywłaszczenia i pokrywa wszelkie koszty związane 

z odzyskaniem przyczepy oraz koszty sądowe. 

§ 7 

Najemca wyraża zgodę  na wykorzystanie wykonanych przez Wykonawcę  produktów i usług 

w materiałach reklamowych, na stronie WWW, jako części ekspozycji na targach branżowych 

oraz jako próbek możliwości technicznych Wynajmującego. 

§ 8 

V. Siedziba i właściwości Sądu 

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będzie miał  Kodeks 

Cywilny. Dla rozpatrywania sporów pomiędzy stronami właściwym będzie Sąd siedziby 

Wynajmującego. 
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§ 9 

VI. Postanowienia końcowe 

Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i akceptuje jego 

postanowienia oraz ponosi pełną odpowiedzialność za przyczepę oraz za osoby trzecie, 

którym ją powierzy. 

 


