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PWM Pomorska Wypożyczalnia Motocykli jest marką należącą do EVOMEDIA PL, ul. Słonimskiego 3, 80-280 Gdańsk, NIP 5922063106

§3
Pełne AUTO CASCO

mAC w Pomorskiej Wypożyczalni Motocykli - cennik i zasady

1.1. mAC w Pomorskiej Wypożyczalni Motocykli stanowi dodatkowe zabezpieczenie komfortu jazdy Najemcy podczas okresu 

wypożyczenia motocykla.

1.2. mAC obejmuje wyłącznie szkody powstałe na skutek indywidualnej winy Najemcy wymienionego w umowie najmu danego 

motocykla będącej bezpośrednią przyczyną spowodowania uszkodzeń w wynajmowanym pojeździe.

1.3. Cennik dopłat do ceny najmu określa niniejsza tabela:

* EN - cena najmu = rental price

1.4. Dopłata powyższych kwot liczonych procentowo od ceny najmu chroni Najemcę przed koniecznością uregulowania kwoty 1.4. Dopłata powyższych kwot liczonych procentowo od ceny najmu chroni Najemcę przed koniecznością uregulowania kwoty 
napraw za szkody w 3  przedziałach cenowych, które Najemca spowodował z własnej winy (przewrócenie motocyka, zarysowanie, 
złamanie lusterek, kierunkowskazów, inne uszkodzenia mechaniczne). Najemca może wybrać, do jakiej kwoty chce zdjąć z siebie 
odpowiedzialność za ewentualne wyrządzone przez siebie uszkodzenia:
WARIANT 1 - do 2000 PLN
WARIANT 2 - do 3500 PLN
WARIANT 3 - do 5000 PLN 
1.5. 1.5. Wyrządzenie szkody całkowitej z winy Najemcy nie jest objęte mAC i jest regulowane postanowieniami Umowy Najmu. 1.6. 
Spowodowanie szkody przekraczającej wykupiony poziom ochrony skutkuje koniecznością uregulowania nadwyżki w terminie 7 dni 
od szkody.
1.7. Oferta mAC jest umową zawartą między Najemcą a Wypożyczalnią. Każdorazowo wydawane są odpowiednie zabezpieczenia 
do motocykla w tym: disclocki, węże, pokrowce na motocykl, motocykle również wyposażone są w blokady fabryczne takie jak:
- HISS (Honda)
- H-Lock (Harley - Davidson)
- blokady kierownicy (Suzuki, Kawasaki, BMW)- blokady kierownicy (Suzuki, Kawasaki, BMW)
- Immobilizer (BMW, Honda)

2.1. Informację o zamówieniu mAC należy złożyć wraz z zamówieniem rezerwacji na dany motocykl. 
2.2. Stawka dopłaty zostanie doliczona przez pracownika PWM do kwoty najmu, zgodnie z tabelą cennika mAC.
2.3. Stawki procentowe mogą ulegać cyklicznej aktualizacji, jednak ich zmiany nie dotyczą rezerwacji opłaconych przed dniem 
zmiany stawki.

1. Wybrane motocykle moga zostać objęte pełnym AUTO CASCO.
2. Istnieje możliwość wykupienia zmniejszenia udziału w szkodzie do wysokości 0 PLN lub do 3000 PLN w cenie od 49 PLN za 2. Istnieje możliwość wykupienia zmniejszenia udziału w szkodzie do wysokości 0 PLN lub do 3000 PLN w cenie od 49 PLN za 
dzień.

    Szkoda do 2000 PLN                   Szkoda do 3500 PLN                       Szkoda do 5000 PLN

 Damage under 2000 PLN              Damage under 3500 PLN                  Damage under 5000 PLN

Tab.1. Tabela mAC dla wynajmu dobowego (co najmniej 1 doba)

1, 2 
3, 4, 5, 6, 7
8 - 21
> 21

40% ceny najmu
35% ceny najmu
30% ceny najmu
15% ceny najmu

45% ceny najmu
40% ceny najmu
35% ceny najmu
20% ceny najmu

50% ceny najmu
45% ceny najmu
40% ceny najmu
25% ceny najmu


