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TABELA KAR UMOWNYCH 

 Opis wykroczenia objętego karą umowną Wysokość kary umownej 

a 

zwrot pojazdu po czasie  

- do 1 godziny opóźnienia  

 

50,00 zł 

b 

zwrot pojazdu po czasie wynajmu 

- powyżej 1 godziny 50,00 zł + opłata za ostatnią godzinę wynajmu x 2 

c 

palenie w pojeździe wyrobów tytoniowych, używanie 

papierosów elektronicznych, spożywanie alkoholu, 

zażywanie substancji odurzających/narkotyków 300 zł 

d 

zabrudzenie wnętrza w sposób wymagający wyłączenia 

pojazdu z użytku w celu jego czyszczenia 200 zł 

e 

przekazanie danych do logowania do Aplikacji Easyshare 

osobie trzeciej lub przekazanie pojazdu do kierowania 

osobie trzeciej 1 000 zł 

f 

utrata/uszkodzenie elementów wyposażenia pojazdu: koszt 

wymiany/naprawy/uzupełnienia wg kosztorysu producenta 

plus kara umowna 100 zł 

g 

spowodowanie wypadku/kolizji lub uszkodzeń w pojeździe 

z winy użytkownika * 2000 zł 

h 

brak zgłoszenia uszkodzenia pojazdu do Easyshare przed 

zakończeniem wynajmu 500 zł 

i 

nieprawidłowe parkowanie pojazdu (wbrew 

postanowieniom działu X Regulaminu Easyshare): opłaty za 

parkowanie i koszty dodatkowe wynikające z 
100 zł  

Opłata za wynajem Koszt Uwagi 

Samochód elektryczny – Nissan Leaf 
 

➢ Pierwsze 4 godziny – stawka 20,00 zł za  
godzinę, każda kolejna godzina – 6 zł 

W ramach ceny Użytkownik 
jest uprawniony do 
przejechania maksymalnie 15 
km za każdą godzinę wynajmu. 
Przekroczenie ww. limitu 
skutkuje naliczeniem opłaty 
dodatkowej w wysokości 0,20 
zł za każdy kilometr.  
 

Opłata za anulowanie lub 
niezrealizowanie rezerwacji 

➢ do 3 dni od planowanego rozpoczęcia 
wynajmu – bezpłatnie 

➢ mniej niż 3 dni  przed planowanym 
rozpoczęciem wynajmu – 50 % 

➢ mniej niż 24 godziny przed planowanym 
rozpoczęciem wynajmu   – 90 % 

➢ od momentu rozpoczęcia planowanego 
czasu wynajmu – 100 % 

 

-  



nieprawidłowego parkowania (holowanie, mandaty, kary) 

plus kara umowna 

j 

zakończenie wynajmu przez użytkownika poza Strefą, w 

której wynajem został rozpoczęty, na terenie tego samego 

miasta 100 zł  

k 

zakończenie wynajmu przez użytkownika poza Strefą oraz 

poza granicami miasta, w którym wynajem został 

rozpoczęty 

Jeśli zakończenie wynajmu nastąpiło poza granicami 

administracyjnymi Gdańska, Gdyni i Sopotu, to 

wynajmujący ma prawo doliczyć do kary umownej również 

pełną wartość kosztów poniesionych w konsekwencji 

zdarzenia plus koszty relokacji, o których mowa w pkt l) 300 zł 

l 

relokacja i konieczność dojazdu do pojazdu znajdującego 

się poza granicami miasta, w którym rozpoczął się 

wynajem: opłata liczona za każdy kilometr odległości 

pomiędzy miejscem zakończenia wynajmu, a granicą Strefy 

rozpoczęcia wynajmu 2,60 zł/km 

ł 

pozostawienie pojazdu w miejscu niedozwolonym lub 

porzucenie pojazdu (w tym niezamknięcie pojazdu) 500,00 zł 

m 

zakończenie wynajmu przez Easyshare z winy użytkownika, 

w trybie, o którym mowa w dziale XVI Regulaminu 

Easyshare: ewentualne koszty poniesione przez Easyshare 

plus kara umowna 500 zł  

 n 

uszkodzenie/ingerencja w elementy systemu Easyshare 

zainstalowane w pojeździe lub samego pojazdu, podmiana 

jakichkolwiek części lub podzespołów samochodu: koszt 

naprawy/wymiany wg kosztorysu naprawy plus kara 

umowna 2000 zł  

o 

zagubienie lub zniszczenie tablicy rejestracyjnej albo 

naklejki rejestracyjnej umiejscowionej na szybie lub 

identyfikatora miejskiej Strefy Płatnego Parkowania: 

aktualna opłata urzędowa plus kara umowna 100 zł  

p 

opłata za wyjazd pojazdem za granicę Polski bez uzyskania 

pisemnego pozwolenia Easyshare 2000 zł (za każde zdarzenie) 

r utrata gwarancji na pojazd objęta odpowiedzialnością 

użytkownika lub innej osoby kierującej pojazdem 

5 000 zł 

s udostępnienie przez Easyshare danych użytkownika 

uprawnionym podmiotom (Policja, Straż Miejska, GITD) 

50 zł 

t holowanie innego pojazdu 1000 zł (za każde zdarzenie) 

u 

całkowite rozładowanie pojazdu elektrycznego podczas 

wynajmu  1000 zł 

w 

prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu/środków 

odurzających lub bez ważnych uprawnień do kierowania 

pojazdem 15.000,00 zł  

x zwrócenie pojazdu bez kabla do ładowania pojazdu 2.000,00 zł 



OBCIĄŻENIE UŻYTKOWNIKA KARAMI I OPŁATAMI DODATKOWYMI ZAWARTYMI W PRZEDMIOTOWEJ TABELI, NIE 

WYKLUCZA MOŻLIWOŚCI OBCIĄŻENIA UŻYTKOWNIKA WSZELKIMI INNYMI KOSZTAMI W PRZYPADKACH, O KTÓRYCH 

MOWA W PKT 99 REGULAMINU EASYSHARE 

  

OPŁATY DODATKOWE WYSOKOŚĆ OPŁATY DODATKOWEJ 

zniesienie kary umownej, o której mowa w pkt g) Tabeli kar 

umownych, dotyczącej spowodowania wypadku/kolizji lub 

uszkodzeń w pojeździe z winy użytkownika  

wysokość opłaty wskazana w Cenniku 

zamieszczonym w Aplikacji Mobilnej  

ZAPŁATA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OPŁATY DODATKOWEJ, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ NIE WYKLUCZA MOŻLIWOŚCI 

OBCIĄŻENIA UŻYTKOWNIKA WSZELKIMI INNYMI KOSZTAMI W PRZYPADKACH, O KTÓRYCH MOWA W PKT 99 

REGULAMINU 

 

                                                                                                                   


