
Kraj:

Waluta:

Podatek:

Ważność:

OFERTA TYTUŁ OPŁATY

Zawarte w 

ratach

Tak/Nie

Kwota

jednorazowo 

od samochodu/ 

dziennie za 

każdą dobę

Opis

Dopłata lotniskowa tak  -  - -

Podatek drogowy/opłata miejska tak  -  - -

Opłata środowiskowa tak  -  - -

Opłata zimowa tak - - Zawarte w ratach dla wynajmów w okresie od 1 grudnia do 20 marca

Rezerwacja tak  -  - Aby odebrać samochód główny kierowca musi posiadać paszport lub dowód osobisty, ważne prawo jazdy oraz kartę ktedytową na swoje imia i nazwisko. Akceptowalny wiek dla wszystkich kierowców to 20 lat.

Minimalny wiek kierowcy nie - -
 Akceptowalny wiek dla większości klas pojazdów to 20 lat, z wyjątkiem aut premium oraz 9-osobowych, gdzie wymagany jest wiek minimum 25 lat. Dla kierowców w wieku poniżej 25 lat zostanie pobrana kwota w wysokosci 10 EUR/43 

zł za dobę wynajmu

Maksymalny wiek kierowcy nie - -
Dla kierowców w wieku od 70 lat wzwyż zostanie pobrana kwota w wysokosci 10 EUR/43 zł za dobę wynajmu. Kwoty udziałów własnych oraz wysokość kaucji mogą zostać podwojone. Akceptowalny wiek dla większości klas pojazdów to 

69 lat.

Prawo jazdy tak  -  -
Każdy kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy, od conajmniej roku i minimum do końca wynajmu. Prawo jazdy wraz z innym ważnym dokumentem tożsamości należy przedstawić w momencie odbioru. Międzynarodowe prawo jazdy 

jest dodatkowo wymagane zgodnie z polskim prawem. UWAGA: międzynarodowe prawo jazdy jest ważne tylko wtedy, gdy jest przedstawione razem z oryginałem.

Metody płatności tak  -  -
Wszystkie główne karty kredytowe wypukłe/embosowane (American Express, Visa card, Master Card) są akceptowalne. Karty debetowe i płatności gotówkowe nie są akceptowane*. Ważność karty kredytowej/debetowej nie może być 

krótsza niż 6 miesięcy od daty zakończenia najmu lub zgodna ogólnymi warunkami brokera (dostawcy rezerwacji). Karta kredytowa na pełne dane najemcy (imię i nazwisko), nie akaceptujemy skrótów na karcie kredytowej.

Paszport /dowód osobisty tak  -  - Paszport (lub dowód osobisty dla obywateli UE / Schengen) będzie wymagany do celów identyfikacyjnych. 

Kaucja preautoryzowana na karcie kredytowej nie  - jednorazowo Kaucja preautoryzowana blokuje pieniądze na koncie. Preautoryzcja może potrwać do 30 dni, to wystawaca karty, nie wypożyczalnia ponosi odpowiedzialność za zwolnienie środków zablokowanych w ramach preautoryzacji. 

Kaucja z tytułu nie uzupełnienia paliwa. nie 120 Eur/500PLN jednorazowo Wliczone w kaucję (brak odrębnej opłaty). Jeśli klient wykupi Full Protection, bądź  Prepaid Zero Excess w biurze wypożyczalni, na karcie kredytowej zostanie zablokowany depozyt w wysokości 500 zł/ 120 Eur.
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Ochrona od szkody z udziałem własnym tak  -  - Udział własny w wypadku szkody, zależy od klasy pojazdu i kształtuje się pomiędzy EUR 1000/4500PLN i EUR 2000/8600PLN. Opłata udziału własnego następuje w przypadku każdej kolizji/szkody. 

Ochrona od kradzieży z udziałem własnym tak  -  - Zakres ochrony obejmuje  ryzyko kradzieży z udziałem własnym pomiędzy EUR 1400/ 6000PLN i EUR 2500/10750 PLN

Assistance drogowy Możliwie szybka pomoc w sytuacjach pojawiających się na drodze. nie Eur 8,-/34 PLN dziennie Usługi assistance w drodze: doładowanie lub wymiana akumulatora, darmowe holowanie w przypadku zatankowania niewłaściwego typu paliwa, dowiezienie paliwa w przypadku zatrzymania auta z powodu jego braku, serwis opon.

Zniesienie udziału własnego - MINI
Zniesienie udziału własnego wyłącznie w zakresie uszkodzeń opon i szyby 

przedniej,uszkodzenia okien oraz lusterek bocznych.
nie  od Eur 15.-/ 64 PLN dziennie Ochrona  udziału własnego w przypadku  naprawy i wymiana szyby przedniej i opon, uszkodzenia okien oraz lusterek bocznych. Dodatkowo w cenie pakietu brak limitu km

Zniesienie udziału własnego - MIDI Zniesienie udziału własnego z wyjątkiem uszkodzeń szyby przedniej i opon. nie  od Eur 17.-/ 73 PLN dziennie Ochrona  udziału własnego w przypadku szkody lub kradzieży  z wyjątkiem uszkodzeń szyby przedniej i oponDodatkowo w cenie pakietu brak limitu km

 Zniesienie Udziału Full Protection/ Full Protection 

Plus

Full Protection- Całkowite zniesienie udziału własnego                                                       

Full Protection Plus-Całkowite zniesienie udziału własnego + przedpłata paliwowa
nie

 Od Eur 20,- do  Eur 34.-       

Od PLN 86,-  do PLN  

150

dziennie

Całkowite zniesienie udziału własneg w przypadku szkody, kradzieży oraz uszkodzenia szyby przedniej, szyb bocznych, lusterek oraz opon.Dodatkowo w cenie pakietu: brak limitu kilometrów.Karty debetowe wypukłe/embosowane 

(American Express, Visa card, Master Card) są akceptowane po dokupieniu pakietu paliwowego ( pakiet Full Protection Plus). Kaucja wynosi 120 EUR/516PLN z pakietem paliwowym 0 EUR/0PLN. Pakiet dostepny w punktach wynajmu 

Global rent-a-car. Kwoty zniesienia uzależnione od klasy auta. Dodatkowo w cenie pakietu brak limitu km

ZERO EXCESS PACKAGE ZERO EXCESS PACKAGE tak*  - dziennie
Całkowite zniesienie udziału własnego, także przy  uszkodzeniach szyby przedniej i opon*. Karty debetowe wypukłe/embosowane (American Express, Visa card, Master Card) są akceptowalne. Kaucja wynosi 120 EUR/500 PLN. Można 

wykupić dodatkowo na stronach brokerskich. 

Ochrona Personalna Ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków nie Eur 10.-/43 PLN dziennie Najemca oraz pasażerowie wynajmowanego samochodu podlegają ochronie do 2500 Eur/10750PLN od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zwrot kosztów udokumentowanych  leczenia do 2500 Eur/10750PLN.

Suma gwarancyjna szkód na osobie tak -  - maksymalna kwota: Eur 5 000 000,-

Uszkodzenie mienia tak  -  - maksymalna kwota: Eur 2 000 000,-

OFERTA TYTUŁ OPŁATY

Zawarte w 

ratach

Tak/Nie

Yes/No

Kwota

jednorazowo 

od samochodu/ 

dziennie za 

każdą dobę

Opis
Standard/ dodatkowe 

zamówienie

Dopłata - młodzi kierowcy nie Eur 10,-/43 PLN dziennie Eur 10.-/43PLN za kierowcę w wieku od 20-24 lat Standard

Dopłata - senior nie Eur 10,-/43 PLN dziennie Eur 10.-/43 PLN za kierowcę w wieku od 70 lat. Standard

Opłata za dodatkowego kierowcę nie Eur 7,50.-/32 PLN dziennie EUR 7,5,-/32 PLN za każdego dodatkowego kierowcę Standard

Brak limitu km Brak limitu km nie Eur 20/86 PLN jednorazowo Tylko dla Easy Drive, Wynajmy Walk-in Standard

Przedpłata paliwowa Przedpłata paliwowa nie  średnia cena rynkowa jednorazowo
Wykup pełnego baku paliwa – w średniej cenie rynkowej. Klient może zwrócić auto z pustym bakiem paliwa przy wykupieniu w biurze obsługi baku paliwa w średniej cenie rynkowej oraz bezzwrotnej opłaty administracyjnej ( do Eur 19,-

/82PLN). Nie jest  zwracana równowartość  niezużytego paliwa.
standard 

Dostawa do hotelu nie Eur 50/215 PLN jednorazowo  Wyłącznie dla - Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Poznań. Tylko na zamówienie

Odbiór z hotelu nie Eur 50/215 PLN jednorazowo  Wyłącznie dla - Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Poznań. Tylko na zamówienie

Zwrot lub wydanie poza godzinami pracy Opłata za wydanie/zwrot poza godzinami pracy nie Eur 30,-/130 PLN jednorazowo  Odbiór/zwrot  poza godzinami pracy biura w lokalizacjach GLOBAL Rent-a-Car Tylko na zamówienie

Fotelik dziecięcy (poniżej 9 kg) nie Eur 8,5.-/ 36PLN dziennie standard

Fotelik dziecięcy (waga 9-36 kg) nie Eur 8,5.-/ 36PLN dziennie standard

Siedzisko dziecięce (powyżej 36 kg) nie Eur 8,5.-/ 36PLN dziennie standard

Podkładka dla dużych dzieci nie Eur 8,5.-/ 36PLN dziennie standard

System nawigacji (GPS) nie Eur 10.-/43 PLN dziennie standard

Wi-Fi nie Eur 8,-/34 PLN dziennie standard

Łańcuchy śniegowe nie Eur 35.-/150,50 PLN dziennie standard

Opaski śniegowe nie Eur 25,-/107,50 PLN jednorazowo  Opaski śniegowe dopuszczone do użytku, tylko w przypadkach wysokiego zaśniżenia dróg, w innym przyadku klient może utracić wykupioną wczesniej ochronę od uszkodzeń pojazdu. Tylko na zamówienie

Ładowarka do telefonu, uchwyty do telefonu nie Eur 7,5.-/32 PLN jednorazowo  Do wykupienia w biurze lotniskowym. standard

Opony przystosowane do warunków zimowych nie Eur 5.-/21,50 PLN dziennie W okresie od 1 grudnia do 20 marca. standard 

Pierwszeństwo w kolejce Pirwszeństwo w kolejce nie Eur 10,-/43 PLN jednorazowo
 Skróć czas oczekiwania na wynajem wykupując pierwszeństwo w kolejce.Pierwszeństwo w kolejce w wybranych lokacjach (Lotniska: Warszawa, Modlin, Katowice, Rzeszów, Wrocław, Gdańsk, Poznań). Do wykupienia na stronie www 

oraz w biurze na lotnisku
standard 

Zwrot brudnego auta Zwrot brudnego auta na zewnątrz nie 12 Eur,-/50 PLN jednorazowo Możliwość zwrotu brudnego auta po wykupieniu opcji. Wypożyczalnia nie obciąży klienta za mocno zabrudzony pojazd zewnątrz. Uwaga! Nie dotyczy dewastacji pojazdu. standard 

Faktura Vat Wystawienie faktury Vat nie Eur 2,-/8 PLN jednorazowo Opłata pobierana jednorazowo za wystawienie faktury Vat. Zgłoszenie o wystawienie faktury musi nastąpić w dniu zwrotu pojazdu bądź najpózniej do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu zwrotu pojazdu. standard 

Prom Prom nie Eur 70,-/300 PLN jednorazowo Zastosowanie promu jest dozwolone tylko w krajach Europejskich i w połaczeniach do powiązanych z nimi wysp. standard

Zwrot na innym lotnisku lub w innym mieście tak  do Eur 60.-/258 PLN jednorazowo w granicach Polski  do EUR 60/258 PLN standard 

-

Ograniczenia

& One Ways

-

-

-

-

Dostępność limitowana

Dostępność limitowana

-

Dostępność limitowana

Dostawa i odbiór pojazdu -

-

Dostępność limitowana

Dostępność limitowana

Dostępność limitowana

Specjalne wyposażenie
Dostępność limitowana

Wyłącznie dla wybranych lokalizacji.

Dostępność limitowana

Dodatkowe wyposażenie/opłaty

Uwagi

Kierowca

-

-

-

Podstawowe zakresy ochrony 

Na życzenie klienta możemy dostarczyć ekspertyzę DEKRA z analizą wartości szkód w pojeździe - jest to dodatkowy koszt w 

wysokości 65 EUR/350 PLN, - do zapłaty przez klienta.

* Ważne: 

Wszystkie zniesienia udziałów własnych  stają się nieważne, gdy okaże się, że:

-osoba, która prowadzi pojazd nie jest głównym najemcą, bądź dodatkowym kierowcą (zgłoszonym w biurze wynajmu), - nie posiada uprawnień 

do prowadzenia pojazdu,-osoba prowadzi pojazd po spożyciu alkoholu,  w stanie  nietrzeźwości,  bądź pod wpływem  narkotyków, -osoba 

prowadząca umyślnie powoduje uszkodzenia,- auto porusza się  w terenie ( Off-road), - prowadzi pojazd w sposób nieostrożny, niedbały, bądź 

nie przestrzegając przepisów drogowych.

Zniesienia  nie dotyczą uszkodzenia, utraty lub rekompensat: 

kluczy oraz wszystkich kosztów związanych z dostarczeniem kluczy i otwarciem pojazdu, opłat za sprzątanie lub uszkodzenia wnętrza samochodu 

w tym dewastacja, palenie w pojeździe, utraty biletu parkingowego (przy zwrocie), uszkodzenia lub utraty: fotelika dla dziecka, urządzenia GPS, 

ruter WIFI lub innych dodatkowych sprzętów, utrat lub kradzież tablicy rejestracyjnej, utarty lub kradzieży dokumentów pojazdu, kosztów 

poniesionych w okolicznościach, które naruszają warunki umowy najmu lub naprawy niezatwierdzone przez wypożyczenie. 

W przypadku kolizji kierowca musi wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszenia szkody. W przypadku braku zgłoszenia jakiejkolwiek  szkody 

wszystkie zniesienia udziałów własnych stają się nieważne.

Wypłata świadczeń w przypadku śmierci, wypadku z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, w przypadku uszczerbku w wysokości 

100 %, w przypadku uszczerbku częściowego. 

Sumy gwarancyjne w ramach ubezpieczenia OC

-

-

Depozyt/Kaucja

-

-

Ochrona

Uwagi

Wymagane uprawnienia

-

-

-

-

-

-

Warunki wynajmu

Uwagi

Obowiązkowe opłaty

-

-

-

-

POLSKA (warunki mają zastosowanie we wszystkich punktach wypożyczania samochodów - miejskich i lotniskowych)

EUR/PLN Ceny w PLN zależne od kursu EUR.

zawarty tak/nie? tak

Niniejsze warunki obowiązują od 01.11.2020 do odwołania. Warunki mogą ulec zmianom w dowolnym momencie. Vouchery wykupione w okresie obowiązywania niniejszych warunków będą akceptowane, mimo zmian.
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Zwrot w innym kraju nie
 od Eur 500,-/2150 PLN 

do   Eur 1000/ 4300 PLN
jednorazowo

Zwrot samochodu w kraju innym, niż Polska, wymaga indywidualnych uzgodnień. Opłata będzie ustalona na podstawie odległości i lokalizacji. W przypadku niezgłoszonego zwrotu w innym kraju klient zostanie obciążony karą 

w wysokości  Eur 1500,/-6500PLN. Kraje, w których dopuszczony jest zwrot pojazdu Eur 500: Węgry-  Budapeszt, Austria- Wiedeń, Czechy- Praga, Niemcy- Berlin, Drezno, Lipsk; Eur 1000: Niemcy- Monachium, Frankfurt, 

Kolonia, Dortmund, Dusseldorf, Hannover,Hamburg, Włochy-Wenecja, Mediolan.Uwaga! w wyminionych miastach zwrot wyłącznie na terenie lotnisk.

standard 

Wyjazdy zagraniczne strefa I nie Eur 60.-/258 PLN jednorazowo
Samochody mogą przekraczać granice Polski do następujących krajów:  Niemcy, Słowacja, Republika Czeska, .Opłata transgraniczna EUR 60,00/258PLN. Za wynajem do jazdy zagranicą depozyt na karcie kredytowej może wynosić do 

2000 EUR/8600PLN
standard 

Wyjazdy zagraniczne strafa II nie Eur 100.-/430 PLN jednorazowo
Samochody mogą przekraczać granice Polski do następujących krajów: Litwa, Austria,  Węgry,  Włochy, Chorwacja, Słowenia, Szwajcaria, Liechtenstein, Francja, Hiszpania, Portugalia, Andora, Monako, Luksemburg, Belgia, Holandia, 

Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania, Irlandia, Łotwa, Estonia. Opłata transgraniczna EUR 100,00/430 PLN. Za wynajem do jazdy zagranicą depozyt na karcie kredytowej może wynosić do 2000 EUR./8600PLN
standard 

Wyjazd zagraniczny strefa III nie Za zgodą wypożyczalni jednorazowo Samochody mogą przekarczać granicę krajów nie obiętych strefą Szengchen po uzyskaniu zgody wypożyczalni.  Wyjazd musi zostać zgłoszony do wypożyczalni  72 h przed planowanym wyjazdem. Cena do ustalenia z wypożyczalnią. na zamówienie
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Opłata za pranie tapicerki Opłata za pranie tapicerki nie  do Eur 120,-/520PLN jednorazowo Stosowana w przypadku plam na tapicerce, które wymagają prania (nie można ich usunąć odkurzaczem) do 120Eur/520 PLN.

Przekazanie danych kierowcy do stosownych 

instytucji polskich

Przekazanie danych kierowcy/najemcy policji, straży miejskiej lub inspekcji transportu 

samochodowego.
nie Eur 46,-/200PLN jednorazowo

Obejmuje także przekazanie danych na żądanie sądu.

Przekazanie danych kierowcy do stosownych 

instytucji zagranicznych 

Przekazanie danych kierowcy/najemcy  na wniosek  instytucji  zagranicznych z tytułu 

mandatów/wykroczeń.
nie Eur 58,-/250 PLN jednorazowo

Obejmuje także przekazanie danych na żądanie sądu.

Limit km Limit km od Eur 0,14,-/0,60PLN za km Tylko dla rezerwacji Easy Drive. Limit wynośi 200 km za dobę, za każdy dodatkowy km zostanie pobrana opłata w wysokości Eur 0,14/ 0,60 PLN - Eur 0,23/1 PLN w zależności od klasy auta.

Zgubienie biletu parkingowego Zgubienie lub zabranie ze sobą przy zwrocie samochodu biletu parkingowego. nie Eur 30,-/130,00 PLN jednorazowo -

Dopuszczalne opóźnienie wydania pojazdu. W momencie wydania nie Eur 25,-/107,50 PLN jednorazowo  W przypadku spóźnienia powyżej 59 minut dodatkowo zostanie naliczona opłata karna w wysokości Eur 25.-/107,50PLN. Powyżej 4 h od dopuszczalnego wydania rezerwacja może zostać anulowana przez wypozyczalnię.

Dopuszczalne opóźnienie zwrotu pojazdu. W momencie zwrotu. nie  od Eur 25,-/107,50 PLN jednorazowo

Tolerowane opóźnienie  do 59 minut od daty planowanego zdania. W przypadku  przekroczenia terminu  naliczona zostanie dodatkowa oplata w wysokości 25 Eur/107,50PLN,- za każdą rozpoczętą godzinę (maksymalnie za 5 godzin 

opóźnienia125 Eur/537 PLN). Jeśli klient nie zwróci pojazdu do godziny 23:59 naliczona zostanie dodatkowa doba najmu oraz  opłata administracyjna za każdą rozpoczatą dobę bezumownego korzystania z pojazdu( Eur 60,-/258PLN). 

Dodatkowa doba według aktualnych stawek dostępnych w biurze lotniskowym.

Paliwo-uzupełnienie Zbiornik (pełny/pełny) nie
Eur 3,- per liter/12 PLN za 

litr
za litr Samochód powinien być zwrócony z pełnym bakiem. Każdy poziom braku paliwa powoduje konieczność poniesienia przez Klienta kosztów jego w cenie 12 zł brutto za litr paliwa (ok. Eur 3,-).  Nie naliczamy odrębnej opłaty za tankowanie.

Dodatkowe Sprzątanie Dodatkowa opłata za sprzątanie  zabrudzonych pojazdów wewnątrz bądź  zewnątrz. nie Eur 12,-/50PLN jednorazowo W przypadku zabrudzonych pojazdów (z zewnątrz i wewnątrz) obowiązuje dodatkowa opłata za mycie/czyszczenie.  Szczególnie sprawdzane oraz wymagane   w okresie zimowym.

Dodatkowe Sprzątanie Dodatkowa opłata za sprzątanie bardzo zabrudzonych pojazdów. nie do Eur 120/ 500PLN jednorazowo W przypadku mocno zabrudzonych pojazdów (z zewnątrz i wewnątrz) obowiązuje dodatkowa opłata za mycie/czyszczenie.  Jej wysokość zależy od stanu samochodu.

Wyjazd zagraniczny bez opłacenia powyższej kwoty strefa I, co jest jednoznaczne z 

uzyskaniem zgody GLOBAL Rent-a-Car
nie Eur 250.-/1075PLN jednorazowo Kara umowna związana z wyjazdem zagranicznym bez dokonania stosownej opłaty.  W przypadku kolizji lub awarii mogą zostać naliczone dodatkowe koszty.

Wyjazd zagraniczny bez opłacenia powyższej kwoty strefa II, co jest jednoznaczne z 

uzyskaniem zgody GLOBAL Rent-a-Car
nie Eur 350.- /1505PLN jednorazowo Kara umowna związana z wyjazdem zagranicznym bez dokonania stosownej opłaty.  W przypadku kolizji lub awarii mogą zostać naliczone dodatkowe koszty.

Wyjazd zagraniczny do krajow nie objętych strefą Schengen, bez opłaty oraz 

uzyskania zgody wynajmującego.
nie Eur 2000 ,-/8600PLN jednorazowo Kara umowna związana z wyjazdem zagranicznym bez dokonania stosownej opłaty.  W przypadku kolizji lub awarii mogą zostać naliczone dodatkowe koszty.

 

Warunki ważne od
1 listopada 2020

podpisane przez Piotr Zięcik, Prezes Zarządu

-

-

-

-

Nieautoryzowany wyjazd za granicę

-

-

-

Dodatkowe wyposażenie/opłaty

Uwagi

Ograniczenia

& One Ways

-

-

-
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