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Załącznik nr 1 

Wykaz Kar Umownych - Cennik 
 

 

a) Właściciel auta 
 
 

 
Naruszenie 

 
Kwota kary umownej 

 

Do kogo trafią środki z  tytułu 

kary umownej? 

Opłata 
administracyjna 

dla HoppyGo 
 

1. Anulowanie umowy najmu na mniej niż 48 godziny przed 

rozpoczęciem wypożyczenia lub niedotarcie na miejsce odbioru 

pojazdu przez ponad 30 minut od uzgodnionej godziny lub 

naruszenie zobowiązania wynikającego z postanowień 

Regulaminu HoppyGo, które spowodowały, że przekazania nie 

można zrealizować. 

 

 
Do 50% kosztu wynajmu 

(dokładna kwota potwierdzona przez HoppyGo) 

 
 

 

HoppyGo 

 

 
0 zł 

2. Trzykrotne anulowanie wynajmu na mniej niż 48 godzin 

przez ropoczęciem wypożyczenia 

 
Usunięcie auta oraz profilu użytkownika z platformy 

 
- 

 
- 

3. Przekazanie niesprawnego pojazdu, którego użytkowanie 

zagrażało bezpieczeństwu wynajmu. 

 
150 zł oraz rekomepensata kosztów poniesionych przez 

wypożyczającego 

 
150 zł - HoppyGo, 

rekompensata - Wypożyczający 

 

 
20 zł 

4. Przekazanie brudnego auta – o ile nie ustalono inaczej z 

wypożyczającym. 
150 zł oraz rekomensata kosztów poniesionych przez 

wypożyczającego 

 
150 zł - HoppyGo, 

rekompensata - Wypożyczający 
 

 
20 zł 

5. Wypożyczenie pojazdu dostępnego na platformie poza 

aplikacją HoppyGo zarejestrowanemu użytkownikowi 

HoppyGo. 

3000 zł 
 

HoppyGo 
 

0 zł 
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b) Wypożyczający auto 
 

 

Naruszenie Kwota kary umownej 
Do kogo trafią środki z 

tytułu kary umownej? 

Opłata 

administracyjna 

dla HoppyGo 

1. Anulowanie umowy najmu na mniej niż 72 godziny przed 

rozpoczęciem wypożyczenia lub niedotarcie na miejsce odbioru 

pojazdu przez ponad 30 minut od uzgodnionej godziny lub 

naruszenie zobowiązania wynikającego z postanowień 

Regulaminu HoppyGo, które spowodowały, że przekazania nie 

można zrealizować. 

 

 
Do 50% kosztu wynajmu 

(dokładna kwota będzie potwierdzona przez HoppyGo) 

 

 
90% Właściciel auta 

i 10% HoppyGo 

 

 
20 zł 

2. Pojazd nie został zwrócony w uzgodnionym terminie, nawet 

po dodatkowych bezpłatnych 30 minutach. 

 

Do 300 zł za każdą rozpoczętą dobę 

nieuzasadnionego korzystania z auta 

Właściciel auta 20 zł 

3. Pojazd nie został zwrócony w takim samym stanie w jakim 

był w momencie jego przejęcia, wliczając w to uszkodzenia, 

czystość wewnątrz auta i na zewnątrz. 

100 zł i rekompensata w wysokości poniesionych kosztów 

przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wynajmu 

udokumentowana wyceną Autoryzowanej Stacji 

Obsługi (ASO) 

 
Właściciel auta 

 
20 zł 

4. Zwrot mocno zabrudzonego pojazdu z trwałymi plamami lub 

ubytkami w tapicerce czy plastikach, jak i również z trudnymi 

lub niemożliwymi do usunięcia zanieczyszczeniami i zapachami 

(HoppyGo ma prawo do oceny zanieczyszczeń w oparciu o 

informacje i zdjęcia zapisane w aplikacji). 

 
150 zł i rekompensata w wysokości poniesionych kosztów 

przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wynajmu 

 
 

Właściciel auta 

 
 

20 zł 

 
5. Naruszenie przepisów ruchu drogowego. 

 
Równowartość kary nałożonej przez właściwy organ oraz 

rekompensata za poniesione koszty dodatkowe 

 
Właściciel auta 

20 zł w Polsce 
lub 50 zł w przypadku 
mandatu z innego kraju 

6. Naruszenie Regulaminu HoppyGo poprzez udostępnienie 

pojazdu do użytku osobom trzecim  
150 zł oraz rekompensata za poniesione koszty Właściciel auta 20 zł 
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Naruszenie 
 

Kwota kary umownej 
Do kogo trafią środki z 

tytułu kary umownej? 

Opłata administracyjna 

dla HoppyGo 

7. Wypożyczenie pojazdu dostępnego na platformie poza 

aplikacją HoppyGo zarejestrowanemu użytkownikowi 

HoppyGo 

 

3000 zł 
 

HoppyGo 
 

0 zł 

8. Opłata za przestój samochodu spowodowany 

koniecznością doprowadzenia do stanu umożliwiającego 

ponowny najem 

 

50% aktualnie obowiązującej stawki czynszu najmu za każdą 

rozpoczętą dobę 

 

Właściciel auta 

 

20 zł 

9. Użytkowanie pojazdu w sposób niezgodny z Regulaminem 

HoppyGo, w tym zmiany, naprawa we własnym zakresie lub 

modyfikacje pojazdu, jego użytkowanie poza terytorium kraju 

bez wiedzy właściciela, wyjazd poza granice UE lub 

eksploatacja pojazdu na drogach niepublicznych, wyścigach lub 

innych zawodach oraz holowanie innych pojazdów. 

 
500 zł 

oraz w przypadku samowolnego postępowania i szkody, 

użytkownik pokrywa koszty transportu auta, jego naprawy 

oraz roszczeń osób trzecich. 

 
 

Właściciel auta 

 
 

20 zł 

10. Podnajem wypożyczonego samochodu lub 

wykorzystywanie go w celach odpłatnych np. jako taksówka, 

uber, itp. – o ile właściciel nie wyraził zgody. 

1000 zł Właściciel auta 20 zł 

11. Łamanie warunków wynajmu auta określonych przez 

właściciela, jak np. zakaz palenia w samochodzie czy zakaz 

przewozu zwierząt. 

50 zł i rekompensata w wysokości poniesionych kosztów 

przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wynajmu 

(np. pranie tapicerki, wywabienie zapachu, ozonowanie itp.) 

 
Właściciel auta 

 
20 zł 

 

 
12. Zataknowanie pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa. 

50 zł i rekompensata w wysokości poniesionych kosztów 

przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wynajmu 

(np. wypompowanie paliwa, holowanie oraz przegląd 

pod kątem uszkodzeń mechanicznych m.in. silnika 

i ewentualna jego naprawa) 

 

 
Właściciel auta 

 

 
20 zł 

13. Zagubienie kluczyka, tablic rejestracyjnych, dokumentów 

pojazdu - jeśli, były przekazane (w tym instrukcja obsługi, 

książka serwisowa) lub elementów wyposażenia auta (np. 

gaśnica, trójkąt, kołpaki). 

 
50 zł i rekompensata w wysokości poniesionych kosztów 

wyrobienia nowego kluczyka lub dokumentów 

lub zakupu brakujących elementów wyposażenia 

 
 

Właściciel auta 

 
 

20 zł 
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