OŚWIADCZENIE o TRANSPORCIE
oświadczam iż zgodnie z ofertą przejazd samochodem o nr rejestracyjnym.........................................
na trasie z................................................do.......................................................od dnia..................do dnia.................
na trasie z................................................do.......................................................od dnia..................do dnia.................

jest organizowany na zasadzie nieodpłatnego użyczenia samochodu, biorę w nim udział na własną
odpowiedzialność, zapoznałem się z poniższym warunkami przejazdu, zobowiązuję się do ich
przestrzegania i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń

1. samochód, który jest nieodpłatnie użyczany posiada: ważne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenia OC i AC i NNW które
w razie szkody będą udostępnione w celu dochodzenia odszkodowań od firmy ubezpieczającej pojazd.
2. przejazd jest wykonywany nieodpłatnie i nie obejmują go regulacje prawa przewozowego, dlatego oświadczam, że biorę w nim
udział dobrowolnie, a w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia na trasie przejazdu nie będę wnosił/a żadnych roszczeń wobec
użyczającego pojazdu oraz firmy MARINGO i MORSKIEREJSY oraz, że jest mi wiadome, iż wszelkie roszczenia mogą być
zaspakajane wyłącznie w ramach polis ubezpieczeniowych, które obejmują pojazd, a użyczający pojazd nie bierze
odpowiedzialności za działania osób trzecich, biorących samochód w użyczenie, kierowców, w tym popełnione wykroczenia,
opóźnienia lub zmiany planowanej trasy i inne nieprzewidziane zdarzenia na trasie przejazdu w tym z powodu awarii pojazdu.
3. w dniu zbiórki każdy biorący w użyczenie wpłaca na miejscu gotówką kaucję 500pln, zgodnie z załącznikiem
EXEL - OŚWIADCZENIE o TRANSPORCIE. Jeśli podróż przebiegnie zgodnie z ustaleniami i samochód zostanie zwrócony w stanie
niepogorszonym kaucja zostanie zwrócona w dniu przekazania samochodu. W innym przypadku zostanie rozliczona po usunięciu
strat lub pokrycia roszczeń osób i instytucji trzecich.
4. użyczający pojazd dołoży wszelkich starań, aby przejazd odbył się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, co do czasu i jego
trasy. W razie awarii, w pierwszej kolejności podejmie kroki związane z naprawą pojazdu, a jeżeli awaria uniemożliwi
kontynuację podróży będzie się starał zorganizować transport zastępczy - z tego tytułu, biorącym w użyczenie nie przysługują
żadne rekompensaty związane z przejazdem.
5. w przypadku zdarzenia wynikającego z ewidentnej winy uczestnika transportu w tym niedostosowania prędkości do warunków
drogowych, którego następstwem będzie unieruchomienie pojazdu, koszty kontynuowania całego dalszego transportu oraz
sprowadzenia pojazdu do kraju lub naprawy na miejscu ponosi sprawca lub są pokrywane solidarnie.
6. kierujący samochodem oświadcza, że posiada przy sobie ważne prawo jazdy, nie będzie prowadził samochodu pod wpływem
środków niedozwolonych oraz alkoholu, przejazd będzie wykonywał w sposób bezpieczny, zgodny z zasadami ruchu drogowego i
obowiązujących przepisów oraz pokryje mandaty, kary, roszczenia osób trzecich, które powstaną na trasie przejazdu w czasie,
gdy będzie prowadził samochód i jeśli wystąpią w przyszłości. TACHOGRAF i ZESTAWIENIE PŁATNOŚCI zobowiązuje się wypełniać
czytelnie we wszystkich kolumnach.
7. biorący w użyczenie uczestnik przejazdu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje OGÓLNE WARUNKI UŻYCZENIA SAMOCHODU,
odpowiada za pojazd i zapewnia, że koszty usunięcia braków w wyposażeniu pojazdu i usterek wynikających z niewłaściwego
użytkowania pojazdu pokryje w całości najpóźniej do dnia zakończenia podróży, uczestnictwo w transporcie będzie realizował
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będzie zachowywał porządek w pojeździe i na trasie przejazdu, nie
będzie nadużywał alkoholu i innych środków odurzających, stosował się do poleceń kierowcy i współpasażerów oraz bierze pełną
odpowiedzialność za swoje postępowanie. Biorący w użyczenie, który swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla bezpiecznego
przejazdu zostanie poproszony o opuszczenie samochodu i ponosi wszelkie koszty związane z kontynuowaniem podróży.
8. biorący w użyczenie ma prawo zabrać ze sobą bagaż, po wcześniejszym zgłoszeniu wielkości i ciężaru bagażu. Bagaż nie może
zawierać rzeczy, które są niebezpieczne lub niezgodne z przepisami, a ilość przewożonych artykułów nie przekracza limitów
celnych obowiązujących w krajach na trasie podróży, za co bierze pełną odpowiedzialność. Użyczający pojazdu nie bierze żadnej
odpowiedzialności za bagaż, jego zawartość i dostarczenie oraz za pozostawione w pojeździe przedmioty.

OSOBY BIORĄCE AUTO W BEZPŁATNE UŻYCZENIE:

Lp.

imię i nazwisko

czytelny podpis

kwota kaucji PLN
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9.
kwituję odbiór kaucji SUMA pln:
miasto ………………………………………………………………………………………, dnia…………………………...........................

