VADEMECUM W TRAKCIE UŻYTKOWANIA:
W trakcie użytkowania:
1. Użytkownik jest zobowiązany do regularnych przeglądów technicznych, które
powinny być udokumentowane odpowiednią adnotacją w książce serwisowej
pojazdu.
2. Wszelkie usterki/uszkodzenia należy zgłaszać i usuwać bezzwłocznie po ich
wystąpieniu/zauważeniu.
3. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania w bezpiecznym miejscu
dokumentów pojazdu( dowód rejestracyjny, książka serwisowa, instrukcja
obsługi etc) oraz kluczyków.
4. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać bez zgody właściciela pojazdu naklejek,
znaków reklamowych etc, w szczególności takich, których usunięcie może
powodować uszkodzenie powłoki lakierniczej nadwozia.
5. W przypadku montażu niefabrycznych systemów zabezpieczeń w pojeździe,
wymagana jest ich homologacja oraz odpowiednie parametry techniczne. Montaż
musi się odbyć w Autoryzowanej Stacji Obsługi i być poprzedzony
poinformowaniem i zgodą opiekuna floty.
6. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w system zegarów. Wszelkie
nieprawidłowości z tym związane powinny być natychmiast zgłaszane.
7. Użytkownik ma obowiązek właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą
i włamaniem oraz innymi podobnymi zagrożeniami.
8. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin,
zawiadomić Serwisanta o istotnych zdarzeniach dotyczących pojazdu, w
szczególności:
• zajściu wypadku lub kolizji drogowej,
• wystąpieniu uszkodzeń pojazdu, również w sposób inny
niż w związku z wypadkiem lub kolizją drogową,
• uszkodzeniu licznika kilometrów,
• utracie pojazdu lub elementów jego wyposażenia,
• utracie dowodu rejestracyjnego,
• przypadku nadmiernego zużycia pojazdu lub jego elementów, które nie zostało
ujawnione przy ostatnim przeglądzie,
• ujawnieniu się wad, które w momencie wydania pojazdu były ukryte,
• zniszczeniu lub utracie dokumentów pojazdu albo tablic rejestracyjnych,
• zatrzymaniu pojazdu lub związanych z nim dokumentów przez Policję lub inne
uprawnione organy,
• konieczności dokonania istotnej naprawy pojazdu,
• postępowaniu sądowym wytoczonym przeciwko Użytkownikowi lub osobie
trzeciej, której pojazd został udostępniony związane z pojazdem lub
postępowaniu w związku z wypadkiem z udziałem pojazdu.
9. Użytkownik zobowiązany jest używać pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem,
właściwościami oraz instrukcjami producenta i sprzedawcy, a także zgodnie z
przepisami dotyczącymi ruchu drogowego.

