
www.qarson.pl 
 
 

 
 

 

Qarson Sp. z o.o. 

ul. Sucholeska 3 

62-002 Suchy Las 

 
REGULAMIN USŁUGI DODATKOWEJ 

“DOSTAWA DO DOMU” 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Usługa dodatkowa “Dostawa do domu”, zwana dalej również “Usługą”, polega na           
dostarczeniu Samochodu, będącego przedmiotem Umowy Abonamentowej, za       
opłatą, do miejsca wydania, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz          
Umowy Abonamentowej wraz z Ogólnymi Warunkami.  

2. Usługa dotyczy Samochodów, które w chwili zawarcia Umowy Abonamentowej         
znajdują się w miejscu siedziby Wynajmującego (ul. Sucholeska 3, Suchy Las, k.            
Poznania) albo jednego z jego dostawców. Jeżeli Klient jest zainteresowany Usługą,           
Wynajmujący informuje go, czy w stosunku do wybranego Samochodu, Usługa może           
zostać wykonana.  

3. Usługa jest świadczona w następujących miastach: Poznań, Warszawa, Szczecin i          
Wrocław oraz w obrębie 100 km (słownie: stu kilometrów) od administracyjnych           
granic tych miast.  

4. Skorzystanie z Usługi przez Klienta jest dobrowolne.  
5. Wynajmujący może świadczyć Usługę poprzez osoby trzecie. 

 
§ 2 

MIEJSCE WYDANIA 
 

1. Miejsce wydania Samochodu stanowi wskazany w Umowie Abonamentowej adres         
miejsca zamieszkania (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności        
gospodarczej) albo adres miejsca siedziby Klienta (w przypadku osób fizycznych          
prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych bądź jednostek       
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje       
zdolność prawną), z zastrzeżeniem postanowień p. 2 poniżej.  

2. W przypadku, gdy dane miejsce wydania uniemożliwia dostarczenie Samochodu za          
pomocą lawety oraz jego rozładunek w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami            
obowiązującego prawa, w tym prawa o ruchu drogowym, Klient może dokonać           
wyboru jednej z dwóch poniższych opcji:  

a. Wynajmujący wyznaczy nowe miejsce wydania w taki sposób, aby możliwie          
jak najbliżej znajdowało się adresu miejsca zamieszkania albo adresu miejsca          
siedziby Klienta wskazanego w Umowie Abonamentowej, a przy tym         
umożliwiało dostarczenie Samochodu za pomocą lawety oraz jego        
rozładunek w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami obowiązującego         
prawa, a Klient dokona odbioru Samochodu w tym miejscu;  
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b. Wynajmujący dokona rozładunku Samochodu w bezpiecznym i zgodnym z         

przepisami obowiązującego prawa, w tym prawa o ruchu drogowym, miejscu,          
znajdującym się nie dalej aniżeli 2 km od adresu miejsca zamieszkania albo            
adresu miejsca siedziby Klienta, i następnie przyjedzie tym Samochodem do          
miejsca wydania.  

 
§ 3 

TERMIN WYDANIA 
 

1. Termin wydania Samochodu ustalany jest z Klientem stosownie do postanowień          
Ogólnych Warunków Umowy Abonamentowej, z zastrzeżeniem p. 2 poniżej.  

2. Samochody są wydawane w dni robocze między godz. 10:00 a 20:00. Przez dni             
robocze rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni            
ustawowo wolnych od pracy. 
 

§ 4 
KOSZT USŁUGI 

 
1. Opłata za Usługę wynosi: 

a. 499,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto - w          
przypadku gdy miejsce wydania Samochodu znajduje się w Poznaniu,         
Warszawie, Szczecinie albo we Wrocławiu; 

b. 499,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto        
powiększone o dodatkową opłatę ponoszą przez Klienta w wysokości 2,50 zł           
(słownie: dwa złote i pięćdziesiąt groszy) brutto za każdy kilometr liczony od            
granicy administracyjnej najbliższego miasta wskazanego w p. 1 lit. a do           
miejsca wydania. Liczba kilometrów jest określana przy pomocy aplikacji         
google maps i wskazanej przez nią trasy, którą najszybciej można dojechać           
samochodem do miejsca wydania.  

2. Opłata za Usługę płatna jest wraz z pierwszą Opłatą Abonamentową.  
 

§ 5 
WARUNKI WYKONANIA USŁUGI 

 
1. Wykonanie niniejszej Usługi uzależnione jest od łącznego spełnienia przez Klienta          

następujących przesłanek: 
a. złożenia zlecenia wykonania Usługi przy zawieraniu Umowy Abonamentowej, 
b. uiszczenia opłaty za Usługę wraz z pierwszą Opłatą Abonamentową,  
c. akceptacji przez podmiot finansujący ustalonej formy kredytowania, 
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d. stawienia się przez Klienta w miejscu wydania Samochodu w ustalonym dniu i            

o planowanej godzinie, 
e. podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Samochodu, 

2. W przypadku gdy nastąpi jedna z następujących przesłanek: 
a. Klient nie poinformuje Wynajmującego o braku możliwości odbioru        

Samochodu w ustalonym dniu i o planowanej godzinie, najpóźniej na 24 h            
(słownie: dwadzieścia cztery godziny) przed zaplanowanym wydaniem, 

b. Klient nie stawi się na odbiór Samochodu,  
c. Klient nie będzie posiadał przy sobie ważnego dokumentu prawa jazdy kat. B, 
d. będzie istniało uzasadnione podejrzenie, że Klient znajduje się w stanie po           

spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,  
e. Klient odmówi podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Samochodu, mimo       

braku wad,  
f. podmiot finansujący nie zaakceptuje ustalonej formy kredytowania, 

Klient zobowiązany będzie do uiszczenia Wynajmującemu kosztów Usługi, o których          
mowa w § 4 p. 1, a w sytuacji gdy koszt ten został już przez niego uiszczony, nie                  
będzie on podlegał zwrotowi przez Wynajmującego. Wynajmujący będzie również         
uprawniony do obciążenia Klienta karą umowną w wysokości 50% (słownie:          
pięćdziesięciu procent) kosztów Usługi określonych zgodnie z § 4 p. 1.  

3. W sytuacji, o której mowa w p. 2, zostanie wyznaczony drugi termin odbioru, nie              
wcześniej niż 4 dni od pierwszego umówionego dnia wydania. Jeżeli Klient nie            
odbierze ponownie Samochodu, Wynajmujący obciąży go po raz kolejny kosztami          
Usługi oraz będzie uprawniony do nałożenia kary umownej, zgodnie z          
postanowieniami p. 2 powyżej. Nadto, Wynajmujący będzie uprawniony do         
wypowiedzenia Umowy Abonamentowej ze skutkiem natychmiastowym oraz       
obciążenia Klienta z tego tytułu karą umowną w wysokości równej sumie Opłaty            
Startowej i Pierwszej Opłaty Abonamentowej. 

 
 § 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Przy wyborze przez Klienta niniejszej Usługi § 4 p. 2 i 3 Ogólnych Warunków Umowy               
Abonamentowej nie znajduje zastosowania.  

2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za         
niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie           
przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest           
niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte,           
a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu pozostają w mocy oraz są nadal            
wiążące i wykonalne. 
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3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują:        

wprost Umowa Abonamentowa wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy        
Abonamentowej oraz odpowiednio właściwe przepisy prawa, a w szczególności         
Kodeks cywilny. 
 

 
 
 
 
 
______________________                                         ________________________ 
 Klient (podpis i data) Wynajmujący (podpis i data) 
 

 


