Ogólne Warunki Umowy
Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (zwane dalej: Ogólne Warunki Umowy) zawierają warunki
korzystania przez Pana/Panią jako Odbiorcy Usługi (Pan/Pani jest Użytkownikiem, Najemcą lub
Wynajmującym) z usług społecznościowego wypożyczania samochodów online (w dalszej części:
Usługa), które są dostępne są na stronie www.myrents.eu obsługiwanej przez CortenStall Sp.
z o. o. (adres: 41-219 Sosnowiec, ul. Komuny Paryskiej 23 Nip: 6443513090, REGON: 12-09009510, nr konta bankowego: ) oraz na stronach partnerskich.
Umowa online pomiędzy CortenStall Sp. z o.o. a Użytkownikiem zostaje zawarta wraz z wyraźną
deklaracją złożoną podczas rejestracji bądź w trakcie najmu, ponadto wraz z korzystaniem
z Usługi.
A CortenStall Sp. z o.o. jako operator myrents.eu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany
niniejszych Warunków. MyRents poinformuje Użytkownika o tej modyfikacji w formie krótkiego
wezwania. To wezwanie może znaleźć się na interfejsie strony internetowej wypożyczalni,
w newsletterze przesłanym przez MyRents lub w powiadomieniu przesłanym do wszystkich
użytkowników na e-mail podany w momencie rejestracji. Korzystanie z Usługi po zmianie oznacza
akceptację zmiany do OWU.

Cel MyRents:
Celem Myrents jest stworzenie społecznościowej wypożyczalni samochodów, w której potrzeby
wynajmującego i najemcy są szybko, wzajemnie, bezpiecznie i niezawodnie powiązane. Wszystko
to w dostępny w Internecie i w najbardziej spersonalizowany sposób.

Skrócone podsumowanie:
• Na myrents.eu możesz ogłosić swój pojazd do wynajęcia. Ogłoszenie pojazdu na wynajem
jest na myrents.eu bezpłatne.
• MyRents działa w systemie opłat za sukces/wynik, co oznacza dla Ciebie jako
Wynajmującego, że korzystanie z usługi jest wolne od ryzyka. Opłata za sukces/wynik
zostanie naliczona przez MyRents dopiero po rozpoczęciu wypożyczenia.
• Wynajmujący mogą również oferować dodatkowe usługi przy wynajętych przez siebie
pojazdach.
• Na stronie myrents.eu. pojazd mogą przekazać do wynajęcia tylko w pełni zarejestrowani
oraz zweryfikowani rzeczywiści użytkownicy.
• Wypożyczyć oraz zarezerwować można za pomocą rejestracji.
• Zarejestrowani Najemcy mogą również oceniać Wynajmujących. Dla Najemców rejestracja
i korzystanie z myrents.eu są całkowicie bezpłatne.
• Każdy Wynajmujący jest zobowiązany do realizacji zamówienia Najemcy i nie może starać
się celowo anulować otrzymanego wynajęcia, nie wolno mu utrudniać sytuacji Najemcy.
• Użytkownicy Myrents.eu nie mogą oferować ani akceptować żadnych innych metod
wypożyczeń lub wynajmu w celu uniknięcia lub obejścia myrents.eu podczas
wynajmu, rezerwacji i transakcji na myrents.eu, wszystkie swoje rezerwacje,
wypożyczenia i transakcje realizują na myrents.eu. Rezerwacja i wypożyczenie
pojazdów przeznaczonych do wynajęcia odbywa się wyłącznie przez kliknięcie na
myrents.eu przycisku WYPOŻYCZAM, REZERWUJĘ.
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Użytkownicy:
• Z MyRents i jego usługi można korzystać po rejestracji.
• Rejestrując się, użytkownik potwierdza, że:
- ukończył 18 lat i jest osobą zdolną do czynności prawnych lub
- jest przedstawicielem organizacji biznesowej, który rejestruje się w imieniu reprezentowanej przez
siebie organizacji biznesowej, podając prawdziwe informacje o użytkowniku i jego dane
kontaktowe.
• Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania rzeczywistych, z nim
związanych danych. MyRents, jeśli dowie się, że dostarczone przez Użytkownika dane
zawierają (również) nieprawdziwe elementy, może częściowo lub całkowicie ograniczyć
dostęp Użytkownika do usługi lub wykluczyć Użytkownika z korzystania ze
społecznościowej platformy wypożyczania pojazdów MyRents.
• Nazwa użytkownika wprowadzona podczas rejestracji nie może zawierać żadnych danych
kontaktowych (numeru telefonu, adresu URL, ID Facebook i Skype, nazwy firmy, nazwy
marki itp.), nieprzyzwoitych i wulgarnych wyrażeń w języku węgierskim (polskim) lub
obcym, i nie może być zgodna z nazwą użytkownika zarejestrowaną przez MyRents lub z
podobną. Jeśli Użytkownik poda nazwę, która na podstawie powyższego opisu nie
odpowiada zasadom, MyRents ma prawo ograniczyć dostęp Użytkownika bez uprzedzenia
go o tym.

Najem:
Wypożyczanie pojazdów przeznaczonych do wynajmu na stronie internetowej
MyRents
• Nie musisz nic płacić lub przelewać dla MyRents. Wartość najmu, opłata za najem będą
musiały zostać rozliczone bezpośrednio z wypożyczającym po tym, jak nawiązaliście ze
sobą kontakt.
• Jeśli w związku z najmem masz pytanie do Wypożyczającego, śmiało napisz do do niego
za pośrednictwem strony myrents.eu. Wkrótce ci odpowie.
• Po kliknięciu przycisku WYPOŻYCZAM, REZERWUJĘ twoje zamówienie na najem
zostało złożone.
• Twoja tożsamość jako nabywcy jest anonimowa. Aby chronić dane osobowe, prosimy nie
pytaj, nie zapewniaj, ani nie podawaj nam adresu e-mail, nazwy użytkownika Skype ani
żadnych osobistych danych kontaktowych.
• Nie możesz zaoferować swojego zapotrzebowania związanego z najmem z pominięciem
myrents.eu
• Jeśli masz jakiekolwiek problemy z najmem, spróbuj najpierw wyjaśnić to z
Wynajmującym. Możesz znaleźć rozwiązanie dla każdej sytuacji.
• Anulowanie najmu (w uzasadnionych przypadkach) może zostać zrealizowane w ciągu 3
dni roboczych przed rozpoczęciem najmu za pośrednictwem serwisu obsługi klienta
MyRents. Po tym możemy anulować najem za jedyne 3000, - opłaty za rezygnację.

Wypożyczenie (wynajęcie):
Ogólne zasady
• Uprawnionym do wypożyczenia (wynajęcia) jest tylko pełnoprawny i zweryfikowany
użytkownik.
• Warunkiem pełnego statusu użytkownika jest rejestracja oraz przekazanie pełnych,
prawdziwych danych użytkownika, zweryfikowanie ich przez MyRents, przesłanie
(umieszczenie) prawdziwego zdjęcia.
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Cena za usługę
• Wynajmujący nie płacą żadnych prowizji ani opłat po wstawieniu i ogłoszeniu
przeznaczonych do wypożyczenia pojazdów lub swoich pozostałych usług. (Nie ma opłat za
wstawienie, przyjęcie do wypożyczenia ani innych opłat za reklamę). Dopiero po
pomyślnych wynajęciach – expost - pobierana jest opłata za sukces/wynik.
• Wynajmujący ogłasza swoje pojazdy na ustalonych przez siebie opłatach za wypożyczenie.
Po każdym pomyślnym rozpoczęciu wypożyczenia, myrents pobiera opłatę za sukces/wynik
w wysokości 10% + VAT (opłata za pośrednictwo) od opłaty za korzystanie z wynajętego
samochodu. W przypadku autobusów, pojazdów rozliczanych na godziny, na kilometry,
opłata za sukces dla myrents wynosi 10% opłaty przebieg i / lub stawki godzinowej +
VAT.
• Wysokość stawki opłaty za sukces (opłata za pośrednictwo) z opłaty za wynajem w
odniesieniu do pozostałych kosztów (za korzystanie dodatkowe, przekroczenie) wynosi
10 % połowy pozostałych kosztów + VAT (np. przekroczenie przebiegu, dostawa pojazdu,
koszt kierowcy, wynajem akcesoriów itp.).
• Jeśli Wynajmujący swoją ofertę wypożyczanego samochodu i jej rezerwacje utrzymuje
(ewidencjonuje) na myrents.eu w gotowości i przez stronę internetową myrents.eu
pomyślnie akceptuje wnioski o najem przekazane przez MyRents, to otrzymuje 2% +
VAT zniżki od opłaty za sukces.
• W przypadku długoterminowych umów wynajmu i powracających najemców, prowizja za
pośrednictwo dla MyRents pozostaje niezmieniona.
• We wszystkich przypadkach, opłata za sukces zostanie rozliczona zgodnie z prawem
dotyczącym rozliczeń (fakturowania). Rozliczanie odbywa się w systemie zamkniętym.
• W przypadku opóźnień w płatnościach MyRents ma prawo ograniczyć swoją usługę
i naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości 30% rocznie za dni opóźnienia.
• Ci wypożyczający, którzy nie zapłacą dla MyRents prowizji po pośrednictwie najmu będą
wyłączeni/wykluczeni z systemu. Ich najemców MyRents skieruje się do innych
uczciwych wynajmujących, ponadto z powodu swojego zwyczaju zaniedbywania zapłaty
wynajmujący otrzymają negatywną ocenę. Koszt ponownego włączenia wynosi 10 000, -Ft.
MyRents może
w każdej chwili odmówić ponownego włączenia.
Strony rozliczają między sobą należne dla myrents opłaty/wynagrodzenie za wyniki miesięcznie
i w następujący sposób:
Wynajem o zwykłej długości (krótszy niż 30 dni):
Każdy okres wynajmu krótszy niż 30 dni jest rozliczany jako normalny/zwykły okres wynajmu.
Opłaty za wynik/ sukces wypożyczenia rozpoczynającego się pod koniec bieżącego miesiąca
i kończącego się przed pierwszym dniem następnego miesiąca są rozliczane za bieżący miesiąc.
To wypożyczenie, które kończy się po pierwszym dniu następnego miesiąca, ale zaczyna się
w aktualnym/bieżącym miesiącu, zostanie rozliczone za następny miesiąc.
Długoterminowy wynajem:
W przypadku wynajmu długoterminowego (ponad 30 dni lub więcej), będziemy 2 razy w miesiącu
fakturować opłaty za okres, który upłynął, w pierszym i dwudziestym dniu każdego miesiąca.
Sposób zapłaty
• Wynajmujący uiszcza opłatę za wynik/sukces przelewem lub dokonuje wpłaty
gotówkowej na konto bankowe MyRents.
• W przypadku wpłaty gotówki MyRents obciąża Wynajmującego jednorazową opłatą
bankową w wysokości 500, -Ft + VAT
• Opłatę za wynik/sukces można również uiścić pocztowym czekiem przelewu
gotówkowego. Dodatkowa opłata za czek wynosi 1%, ale minimum 700, -Ft.
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Dane, informacje, szczegóły działania, warunki wykluczenia
• Wynajmujący oferując pojazd do wynajęcia musi podać prawdziwe dane i informacje.
Ponadto dobrej jakości zdjęcia, rzeczywiste dane techniczne i aktualny stan techniczny
wypożyczanego pojazdu.
• Wynajmujący musi wyraźnie i w taki sposób wskazać warunki wynajęcia, aby Najemca był
poinformowany z wyprzedzeniem.
• Wynajmujący jest zobowiązany do aktualizowania na myrents.eu harmonogramu wynajmu
wypożyczanego pojazdu. Jeśli tego nie uczyni, to otrzyma negatywną opinię, ponieważ jeśli
dane nie są aktualnae, to Najemcy i społeczność Najemców jest dezinformowana.
• Najemcy są zobowiązani do uiszczenia opłaty za zarezerwowany i najęty pojazd
bezpośrednio Wynajmującemu (właścicielowi), zgodnie z indywidualnymi warunkami
wynajmu Wynajmującego.
• Opłata za wypożyczenie nie może odbiegać od opłaty za wynajem, którą Wynajmujący
podał na myrents.eu.
• Myrents.eu pełni rolę społecznościową (pośredniczy) między Wynajmującymi
a Najemcami. Wynajmujący są w pełnym zakresie odpowiedzialni za pojazdy zaoferowane
przez Wynajmujących do wynajmu oraz za usługę wynajmu.
• Wynajmujący nie może w jakikolwiek sposób utrudniać, karać ani dyskryminować
Najemców wchodzących przez myrents.eu. Wynajmujący są zobowiązani do świadczenia
usług na takich samych warunkach i w takich samych cenach, jak czynią to wobec
pozostałych Najemców. Ponadto są zobowiązani do udzielania na niezmienionych
warunkach rabatów i warunków promocji Najemcom MyRents. Jeśli Wynajmujący złamie
to, zostanie wykluczony z myrents.eu.
• Najemcy, którzy są niewiarygodni, na których jest wiele skarg i którzy otrzymali wiele
negatywnych opinii, zostają wykluczeni z myrents.eu

Oceny dot. Wynajmujących
Poziom kwalifikacji Wynajmujących określa się na podstawie informacji zwrotnych otrzymanych
od Najemców, liczby anulowanych wynajmów, ich dyscypliny dotyczącej płatności, liczby
komunikacji obsługiwanych z opóźnieniem.
Myrents.eu zapewnia wszelkie wsparcie, aby pomóc replikować efekt poprzez wiedzę
i umiejętności Wynajmujących. Staramy się wyposażyć najlepszych Wypożyczających w narzędzia,
dzięki którym szybciej rozwijają swoją działalność i które w dużej mierze wspierają ich bardziej
efektywną pracę związaną z wypożyczaniem. Dzięki temu MyRents staje się dla nich
DECYDUJĄCYM/zdecydowanym źródłem przychodów.
Wynajmujących, którzy są uczciwi, rzetelni, długofalowo cieszą się wysokim poziomem
zadowolenia klientów, terminowo świadczą usługę, utrzymują wysoką jakość, osiągają wyższy
poziom kwalifikacji, który jest związany jest ze specjalnymi możliwościami, korzyściami
i narzędziami, nazywamy Wynajmującymi Profesjonalistami.
Wynajmujący Profesjonaliści są osobiście wybierani przez moderatorów MyRents z listy
Wynajmujących. Wybierani są z najwyższego poziomu wynajmu, przy uwzględnieniu
niezliczonych warunków, w tym okresu spędzonego w MyRents, ilości zrealizowanych przez nich
umów wynajmu, wyjątkowo wysokiej oceny przez Najemców, wyjątkowej obsługi klienta i roli
przywódczej w społeczności. Wynajmujący profesjonaliści zyskują dostęp do ofert o szerszym
zakresie i do obsługi klienta VIP.
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WSKAZÓWKI, jak najszybciej zostać Wynajmującym Profesjonalistą :
1. Regularnie otrzymuj pozytywną ocenę
2. Zawsze świadcz usługę na czas
3. Zapewnij więcej niż oczekują od ciebie
4. Komunikuj się szybko i grzecznie
5. Unikaj kłopotów, postępuj zgodnie z zasadami myrents.eu
6. Pomóż najemcy
7. Utrzymuj wypożyczane samochody na wysokim poziomie technicznym
8. Zawsze utrzymuj zaktualizowany kalendarz rezerwacji pojazdu
9. Jeśli wyrządzisz najemcy szkodę nie z własnej winy, zrób wszystko, aby z należycie (z
nawiązką) zrekompensować szkodę

Oceny dotyczące Najemcy
Najemcy będą również oceniani przez Wynajmujących, ponieważ MyRents to społecznościowe
wypożyczanie pojazdów. Najem pojazdów to niezbędna usługa, ale udany jej przebieg zależy
również od Najemcy. W związku z tym, że Najemca może poczuć się poirytowany lub
skrzywdzony, to Wynajmujący może odczuwać dyskomfort ze strony niepoprawnych Najemców.
Jako Najemca bądź niezawodny i dokładny. Zachowuj się tak, jak ty chciałbyś żeby wobec Ciebie
zachowywano się w podobnej sytuacji. Kieruj wypożyczonym pojazdem z dużą ostrożnością, bądź
uważny, utrzymuj pojazd w czystości, nie uszkadzaj go. Prowadź odpowiednio do warunków
pogodowych.
Powracający, wiarygodni i posiadający wyjątkowo pozytywne oceny Najemcy mogą liczyć na
indywidualne rabaty oraz usługi VIP od Wynajmujących.
WSKAZÓWKI, jak najszybciej zostać Najemcą VIP:
1. Regularnie uzyskuj pozytywną ocenę
2. Zawsze dotrzymuj uzgodnionego terminu
3. Obchodź się właściwie z wypożyczonym pojazdem
4. Nie zbieraj żadnych nieprawidłowości ani kar
5. Komunikuj się szybko i grzecznie
6. Unikaj kłopotów, postępuj zgodnie z zasadami myrents.eu
7. Jeśli coś ci wypadnie (pójdzie nie tak), odpowiednio wcześnie zrezygnuj z najmu
8. Jeśli nie z własnej winy spowodujesz szkodę Wynajmującemu, zrób wszystko, aby to
zrekompensować

Ocena wynajmowanych samochodów
W celu zapewnienia niskich cen wypożyczenia najmem objętych jest również wiele starszych
pojazdów. Wiek pojazdu niekoniecznie jest proporcjonalny do jego stanu technicznego. Dużo
zdradzi na temat osoby Wynajmującego to, w jaki sposób obsługuje swoją wynajmowaną flotę.
Nie ma nic bardziej denerwujące niż najem samochodu, który psuje się i zostaje się z kłopotem.
Dlatego ważne jest, aby Wynajmujący mieli realną opinię na temat wynajmowanych przez siebie
pojazdów. Pomaga to również Wynajmującemu, ponieważ on zazwyczaj nie korzysta z danego
pojazdu, tak więc ocena Najemcy jest dla niego szczerą informacją zwrotną.
MyRents preferuje wysoce niezawodne samochody oraz wspiera ich wypożyczanie. Odbywa się to
na podstawie indywidualnych ocen, wyłącznie przy uwzględnieniu sygnałów zwrotnych i opinii
najemców.
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Wskazówki, jak twój podlegający wynajmowi pojazd może stać się preferowanym:
1. Regularnie uzyskuj pozytywną ocenę
2. Utrzymuj stan techniczny danego pojazdu na wysokim poziomie
3. W przypadku reklamacji, zawsze i obficie zrekompensuj szkodę Najemcy
4. Ulepsz swoją flotę pojazdów
5. Trzymaj swój pojazd pod odpowiednim parasolem bezpieczeństwa

Obsługa najmu
• Jeżeli Najemca najmie pojazd, to Wynajmujący zostanie powiadomiony o fakcie
wypożyczenia drogą elektroniczną.
• Informacje o najmie i niezbędne dane kontaktowe Najemca również otrzymuje za
pośrednictwem poczty e-mail.
• Wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania swojej obietnicy dotyczącej terminu
możliwego wynajęcia pojazdu, którą podał kiedy ustalił kalendarz obłożenia/rezerwacji
pojazdu. Niewywiązanie się z tej obietnicy sprawi, że Najemca anuluje najem i
wystawienie Wynajmującemu negatywną ocenę.
• Zarówno Wynajmujący, jak i Najemca mają możliwość anulowania umowy wypożyczenia w
drodze wzajemnego porozumienia. Wzajemna rezygnacja nie ma negatywnego wpływu na
oceny. Jednak nadmierne anulowania, niezależnie od ich rodzaju, mają negatywny wpływ na
poziomy kwalifikacji/ratingu.
• Pozostawione bez odpowiedzi wnioski o wzajemnej rezygnacji będą automatycznie
akceptowane po 48 godzinach i ponadto obniżą ocenę użytkownika, który nie odpowiedział..

Przestrzegaj zasad !

• W celu ochrony danych użytkowników tożsamość użytkowników musi pozostać
anonimowa. Nie jest dozwolone żądanie, zapewnienie lub przekazanie adresu e-mail, nazwy
użytkownika Skype, nazwy firmy lub wszelkich osobistych danych kontaktowych (z
wyjątkiem Twojego imienia ).
• Wszelka wymiana komunikatów, danych i plików jest możliwa tylko za pomocą systemu
przesyłania komunikatów na myrents.eu.
• Surowo zabronione jest publikowanie, przesyłanie, wypożyczanie i wykorzystywanie do
oceniania rzeczy, treści i towarów dla dorosłych, nielegalnych, ordynarnych, obraźliwych,
nieprzyzwoitych, niesmacznych, chronionych prawem autorskim, reklamujących
użytkownika, nieprzyzwoitych, związanych z przemocą i bezsensownych.

Pojazdy i usługi podlegające zakazowi
Następujące pozycje (pojazdy, produkty, usługi) nie są dozwolone na stronie internetowej
zarządzanej przez MyRents:
• produkty i pojazdy skradzione lub pochodzące z innej czynności niezgodnej z prawem lub
nielegalnie dopuszczone do ruchu; towary podrobione lub fałszywe (takie jak produkt
oznaczony znakiem firmowym, który może wprowadzić Najemców w błąd co do
pochodzenia produktów lub usług, ich ilości, jakości, komponentów, wydajności/mocy,
użyteczności, naprawy, konserwacji lub innych ważnych cech oraz zatrzymywanie tych
informacji dla siebie);
• taki produkt, pojazd, który sam w sobie lub jego publikacja, ogłoszenie negatywnie
wpływa na prawa osoby trzeciej, w tym, ale nie wyłącznie, nadużycie dotyczące znaku
towarowego, prawa autorskiego, patentu, prawa osobistego (zniesławienie), prawa własności
lub prawa do zadośćuczynienia/ godności;
• produkty kopiowane, egzemplarze sfałszowane/podrobione, które są objęte prawem
autorskim lub inna taka działalność, pojazd, urządzenie, oprogramowanie, które
wspomagają naruszenie praw autorskich lub umożliwiają ich naruszenie;
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• każdy pojazd, produkt lub tekst, który może spowodować nienawiść, prześladowanie,
ksenofobię lub konflikt między narodami i narodowościami;;
• pojazd, produkt lub tekst, który nadaje się do zniesławienia lub innego naruszenia
prywatności jednej lub więcej osób;
• oprogramowanie zawierające wirusy, trojany lub inne złośliwe elementy;
• kod aktywacyjny, klucz CD, oddzielony od oryginalnego oprogramowania numer kodu
rejestrowego;
• usługa seksualna.

Wykluczenia:
Wykluczenie natychmiastowe
1. Jeżeli Wynajmujący wskaże w jakikolwiek sposób swoją dostępność lub informacje
umożliwiające jego identyfikację, bądź w jakikolwiek sposób, w dowolnej korespondencji poda
odniesienie do nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, nazwy strony internetowej, nazwy
marki lub nazwy firmy.
2. Jeśli którykolwiek użytkownik używa wulgarnych, nieprzyzwoitych, obraźliwych wyrażeń lub
zamierza sprzedać produkt lub usługę , które są objęte zakazem.
3. Jeśli użytkownik zostanie wykluczony, nie będziemy mogli w żaden sposób ponownie
aktywować jego statusu w przyszłości.
4. Jeżeli Wynajmujący wskaże w jakikolwiek sposób swoją dostępność lub informacje
umożliwiające jego identyfikację, bądź w jakikolwiek sposób, w dowolnej korespondencji poda
odniesienie do nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, nazwy strony internetowej, nazwy
marki lub nazwy firmy.
5. Wykluczony użytkownik może złożyć wniosek o ponowną aktywację. Jego warunkiem jest
uiszczenia na rzecz MyRents pełnej opłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 5 000, - HUF.

Transport i komunikacja:

• MyRents nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać
w związku z korzystaniem ze strony internetowej myrents.eu, z powodu korzystania z
treści komputerowych lub przesyłanych plików..
• Wynajmujący muszą zapewnić pełną, kompletną obsługę w oparciu o kryteria, szczegóły
i warunki określone w ich ogłoszeniu..
• Jeśli zmiana w związku z najmem nastąpi podczas najmu (Najemca ewentualnie przedłuża,
zmienia), to zmianę tę należy natychmiast skonfigurować na stronie internetowej Myrents w
"biurze" Wynajmującego w szczegółach dotyczących tego wynajęcia.

Warunki ogólne:

• Naruszenie Ogólnych Warunków Umowy MyRents może spowodować trwałe wykluczenie
użytkownika.
• MyRents zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Ogólnych Warunków
Umowy bez wcześniejszego uprzedzenia.
• Użytkownicy MyRents przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, że zmienione Warunki
Umowy jako takie są ważne, automatycznie je akceptują, jeśli używają strony myrents.eu
po zmianie.
• Wszelkie sporne kwestie użytkownicy próbują rozwiązać na drodze polubownej. Jeśli to
się nie uda, mogą Państwo skorzystać z pomocy Obsługi Klienta MyRents.
• Do stron Myrents.eu i myrents.pl odnoszą się takie same Ogólne Warunki Umowy.
• MyRents nie ingerują w spory między użytkownikami. W przypadku jakiegokolwiek sporu
Użytkownik zwalnia Myrents z wszelkich roszczeń, należności lub odszkodowań.
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Prawa własności i pozostałe ograniczenia:
• Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, że MyRents może bez uprzedzenia,
bez wynagrodzenia i bez opłat używać do celów marketingowych lub innych celów
informacji dobrowolnie wstawionych przez użytkowników, należących do nich obrazów,
filmów, tekstów, zdjęć użytkowników, nazw użytkowników. ,
• Wynajmujący niniejszym oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane od Najemcy, które
nie są danymi publicznymi (jawnymi), mogą być wykorzystywane wyłącznie w jednym
celu, czyli do realizacji usługi zamówionej przez Najemcę.
• Myrents.eu jest oparty na treściach tworzonych przez użytkowników. MyRents nie
kontroluje zgodności praw autorskich i innych praw własności z treścią treści dot.
przesłanych/ utworzonych/wstawionych pojazdów. Z tego powodu odpowiedzialność ponosi
wyłącznie użytkownik, który przesłał daną treść.
• Chcielibyśmy zwrócić się z prośbą, aby każdy, kto zauważy naruszenia praw autorskich lub
inne naruszenia związane z przesłanymi ogłoszeniami, niezwłocznie zgłosił je nam wraz
z potwierdzeniem informacji o prawach autorskich. Takie treści zostaną natychmiast
usunięte z myrents.eu.
• Wynajmujący oferując dowolny pojazd do wynajęcia na stronie internetowej MyRents.eu
oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do usługi wynajęcia/sprzedaży
oferowanego pojazdu / usługi..

Odpowiedzialność
Strony potwierdzają, że MyRents w żadnej formie nie bierze udziału w umowie wypożyczenia
między Wynajmującym a Najemcą i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.
Strony uznają, że MyRents nie jest obciążony żadną odpowiedzialnością za ewentualne szkody,
w tym szkody materialne i inne, związane z wypożyczeniem/umową/porozumieniem pomiędzy
Użytkownikami (Najemcą i Wypożyczającym) w ramach MyRents, ale wynikającymi
z wypożyczeń, które nie doszły do skutku lub zostały zrealizowane nie do końca pomyślnie.
Przedstawiciele Użytkowników (Najemcy, Wynajmujący) korzystający z myrents.eu mogą
korzystać ze strony internetowej myrents.eu z pełną odpowiedzialnością finansową. Osoba
korzystająca z konta myrents.eu ponosi odpowiedzialność finansową i osobistą w przypadku
publikowania nieprawdy, nieodpowiedzialnych zachowań i wszelkich innych celowych lub
nieumyślnych szkód.
MyRents dołoży wszelkich starań, aby wyeliminować szkody spowodowane przez użytkowników,
ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez użytkownika
na myrents.eu.
MyRents dołoży wszelkich starań, aby uniknąć utraty danych, ale nie musi przechowywać ani
tworzyć kopii zapasowych wszelkich danych przesłanych do systemu (w tym ofert, danych
użytkownika i innych danych). W przypadku błędu technicznego lub utraty danych
z jakiegokolwiek innego powodu, MyRents nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody z tego wynikające.
MyRents dołoży wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwaną pracę, ale nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez awarię lub inną niedostępność.
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Polityka prywatności
Na stronie imtermetowej myrents.eu rejestracja i przesyłanie danych osobowych opiera się na
dobrowolnym przekazaniu danych. Użytkownicy potwierdzają, że wszelkie ujawnione przez nich
dane mogą być publicznie wyświetlane na stronach myrents.eu. Wyświetlane dane mogą trafić do
Google i innych wersji wyszukiwarek przechowujących, w których MyRents nie ma wpływu na
wyświetlanie lub usuwanie danych. Dane te mogą pojawić się w Internecie również wtedy, gdy
Użytkownik usunął już swoje dane ze strony myrents.eu. Dane te znajdują się na serwerach
wyszukiwarek, więc wszelkie ewentualne wnioski o usunięcie danych mależy skierować nie do
usługodawcy - wypożyczalni, ale do usługodawcy wyszukiwarek.
Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie do niego na adres e-mail podany przy rejestracji
nieograniczonych liczbowo informacji i / lub biuletynów reklamowych ze strony internetowej
myrents.eu zarządzanej przez aktualnego operatora i innych stron internetowych zarządzanych
przez tego operatora. Można wypisać się z tych newsletterów, korzystając z linku o rezygnacji
z subskrypcji biuletynu.
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