
Regulamin ogólny świadczenia usług Car Concierge 

 

świadczonych przez: 

SANPRO SYNERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 90-318 Łódź, ul. H. 

Sienkiewicza 85/87, adres do korespondencji: ul. Magazynowa 4, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem: 0000349232, REGON: 021195415, NIP: 8992689686, reprezentowaną przez Pawła Wikę – 

Członka Zarządu,  

 

na rzecz Klientów korzystających z Usług opisanych w regulaminie, po wypełnieniu przez nich Formularza 

zamówienia usługi oraz otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Usług do realizacji. Przed wypełnieniem 

Formularza zamówienia Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz 

ich akceptację. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2019 r. 

 

§ 1 

1. Usługa Car Concierge polega na podjęciu określonego przez Klienta pojazdu z miejsca wskazanego przez 

Klienta a następnie dostarczenie pojazdu we wskazane miejsce oraz nadzór nad ewentualnymi 

powierzonymi zadaniami takimi jak: mycie, tankowanie, usługi serwisowe obce, inne uzgodnione przez 

Strony.  Wykonawca, tj. Sanpro Synergy Sp. z o.o., świadczy Usługi na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, na terenie Gminy Wrocław. 

2. Klient oświadcza, że jest właścicielem/uprawnionym użytkownikiem pojazdu oraz, że pojazd posiada 

pełne ubezpieczenie OC, AC, NW. 

3. W ramach usługi, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Concierge zapewni swojego 

kompetentnego, przeszkolonego i komunikatywnego przedstawiciela, który zrealizuję usługę. 

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu wiążą strony o ile nie uzgodnią one pisemnie szczególnych 

warunków specjalnych. 

5. Wszelkie informacje dotyczące usługi Car Concierge są dostępne na stronie https://www.moto-

concierge.pl/lexus-wroclaw/ oraz pod nr telefonu 713 303 303. 

6. Usługa Car Concierge świadczona jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

7. Klient może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia: 

7.1 złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie 

Wykonawcy, 

7.2 złożenie Zamówienia drogą mailową (dotyczy Klientów stale korzystających z usługi Car Concierge), 

7.3 telefoniczne złożenie Zamówienia (dotyczy zarejestrowanych Klientów). 

 

§ 2 

1. Wynagrodzenie należne z tytułu świadczenia usługi Car Concierge  określane jako iloczyn świadczonych 

usług i stawki godzinowej, którą określa cennik (załącznik nr 3), powiększone o koszt usług zewnętrznych 

zleconych przez Klienta. 

2. O szacunkowej kwocie Zamówienia Klient informowany jest drogą mailową w chwili potwierdzenia 

możliwości realizacji usługi przez Wykonawcę. 

3. Po zakończonej usłudze klient otrzyma wykaz czasu poświęconego na realizację jego zlecenia, informację z 

systemu monitoringu dotyczącą przejechanej trasy, prędkości, godzin realizacji usługi oraz wykaz 

ewentualnych kosztów usług zewnętrznych.  
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3. Faktura VAT obejmująca wynagrodzenie należne Wykonawcy w danym miesiącu kalendarzowym, 

powiększona o obowiązującą kwotę podatku od towarów i usług, będzie wystawiana w formie elektronicznej 

i w trybie natychmiastowym po wykonaniu usługi przekazywana Klientowi. 

4. Przelew na konta bankowe, wskazane w treści faktur, nastąpi do 14 dni od daty wykonania usługi na rzecz 

Klienta. 

§ 3 

1. Po wypełnieniu na stronie https://www.moto-concierge.pl/lexus-wroclaw/ formularza zgłoszeniowego, 

złożeniu zlecenia przez Klienta, Concierge obowiązany jest do potwierdzenia możliwości wykonania 

usługi w terminie 24 godzin od otrzymania zgłoszenia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą 

mailową, na wcześniej wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej. Po akceptacji 

przewidywanego kosztu usługi przez Klienta jej realizacja nastąpi w terminie wskazanym w zleceniu (nie 

wcześniej jednak niż 24 godziny od akceptacji zlecenia przez Concierge, chyba, że strony ustalą inaczej). 

1.1. Minimalny czas realizacji usługi to dwie roboczogodziny. Usługa może być zrealizowana szybciej, 

jednakże rozliczenie zawsze będzie obejmowało min. dwie godziny robocze usługi. 

1.2. W chwili potwierdzenia możliwości wykonania usługi przez Concierge i poinformowaniu Klienta 

droga mailową usługę uważa się za zleconą. Odwołanie usługi przez Klienta wiąże się z naliczeniem 

opłaty minimalnej równej wynagrodzeniu za dwie godziny robocze usługi. 

1.3. Podczas zgłoszenia Klient podaje dane kontaktowe oraz uwarunkowania realizacji usługi takie jak:  
- oczekiwany termin realizacji usługi,  
- godziny, w których należy odebrać samochód, (widełki czasowe) 
- miejsce i osobę kontaktową która odpowiada za przekazanie samochodu, 
- zakres usługi, uwagi (wyjazd do serwisu na wyminę kół, w drodze powrotnej umycie i zatankowanie 
samochodu), proponowany sposób rozliczenia za usługi zewnętrzne (tj. sposób zapłaty np. za usługę 
myjni, czy wymiany opon).  
- miejsce, osobę kontaktową, termin, czas oddania samochodu, 

1.4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient w terminie 8h od 
wezwania go nie uzupełnił braków w złożonym zgłoszeniu wymaganych do skutecznej realizacji 
Zamówienia (np.: nie podał poprawnego nr VIN pojazdu, niezbędnego do zrealizowania zlecenia i 
zamówienia części do zamontowania/wymiany w pojeździe).  

 
2. Po akceptacji zlecenia Concierge zobowiązany jest do pojawienia się w miejscu i czasie wskazanym przez 

Klienta oraz do zrealizowania usługi.  

3. Rozpoczęcie usługi następuje z chwilą przybycia przedstawiciela Concierge’a, z tym, że w przypadkach 

losowych (wypadek drogowy, korki uliczne, sytuacja meteorologiczna, inne podobne) dopuszcza się 

opóźnienie do 30 min, o ile Klient zostanie poinformowany o tym przed planowanym momentem 

rozpoczęcia usługi.   

3.1. Zapis w ustępie 3 nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli Concierge przybędzie na wyznaczone 

miejsce wcześniej niż było to ustalone ze Klientem. 

3.2. Wszelkie opóźnienia wynikające z winy Klienta nie wstrzymują czasu rozpoczęcia usługi ustalonego 

ze Conciergem, nawet jeżeli przekazanie pojazdu nastąpi później. 

3.3. W przypadku, gdy z przyczyn nie leżących po stronie Car Concierge, wykonanie usługi wydłuży się 

poza pierwotnie przewidziany zleceniem czas realizacji usługi, wykonawcy należne będzie  

wynagrodzenie powiększone o dodatkowe roboczogodziny. 

4. Czas dojazdu Concierge'a do miejsca przekazania samochodu oraz powrotu do bazy po zwrocie 
samochodu nie jest zawarty w cenie za roboczogodzinę usługi, jest ona rozliczana osobno (dojazd na 
terenie miasta jest objęty zryczałtowaną stawką 0,5 roboczogodziny). Natomiast dojazd w bardziej 
odległe miejsca będzie doliczany indywidualnie. Przy potwierdzeniu możliwości realizacji usługi 
Wykonawca zaproponuje stosowny wariant rozliczenia czasu dojazdu Concierge’a. Poniżej 
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przedstawione są możliwe propozycje: 
5.1. Brak opłaty za dojazd Concierge'a. Może mieć miejsce w przypadku dłuższych zleceń, i/lub na 
terenie miasta.  
5.2. Opłata zryczałtowana.  
5.3 Ustalona z góry wartość (np. w przypadku konieczności dojazdu po samochód do oddalonych 
miejsc np. Wrocław – Zielona Góra). 

5. Zakończenie usługi następuje w momencie zwrotnego przekazania pojazdu przez Concierge’a oraz 

podpisaniu protokołu przekazania pojazdu.  

 

§ 4 

1. Przejęcie pojazdu przez Concierge’a odbywa się we wskazanym przez Klienta miejscu 

i czasie.  

2. Samochód zostanie odebrany jedynie od osoby wskazanej w zleceniu lub innej osoby upoważnionej. 

3. Klient wraz z pojazdem przekazuje komplet dokumentów, który jest konieczny do poruszania się po 

drogach publicznych zgodnie z przepisami. 

4. Concierge zastrzega sobie prawo odmowy przejęcia pojazdu, jeżeli: 

4.1. stan techniczny pojazdu lub jego wyposażenie będzie niezgodne z przepisami, 

4.2. pojazd będzie zagrażał bezpieczeństwu w ruchu drogowym, 

4.3. pojazd będzie powodował potencjalne zagrożenie uszkodzenia lub pogorszenia stanu technicznego, 

4.4. pojazd jest w stanie uniemożliwiającym ocenę uszkodzeń lakieru, a Klient nie wyraża zgody na 

wyłączenie ewentualnych uszkodzeń lakierów od odpowiedzialności Wykonawcy, 

4.5. Klient nie udostępnił dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

4.6. w pojeździe znajdują się przedmioty, które zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz 

bezpieczeństwu jego użytkowników, 

4.7. w pojeździe znajdują się zwierzęta. 

5. Wszelkie ewentualne koszty dodatkowe, jakie mogą powstać podczas poruszania się pojazdem 

uszkodzonym będą obciążać Klienta. 

6. W przypadku odmowy przejęcia pojazdu z przyczyn wskazanych w ust. 3 Klient obowiązany jest do 

uiszczenia opłaty minimalnej, równej wynagrodzeniu za dwie godziny robocze.  

7. Podczas przekazania pojazdu Concierge zobowiązany jest do dokonania oględzin pojazdu polegających 

na zrobieniu dokumentacji fotograficznej lub filmowej. 

8. Concierge sporządza protokół przekazania pojazdu. 

9. Zleceniodawca obowiązany jest do podpisania protokołu przekazania pojazdu. Odmowa podpisania 

protokołu przez Zleceniodawcę jest równoznaczna z rezygnacją z usługi, co wiąże się z naliczeniem 

opłaty minimalnej.  

10. Stawki godzinowe za usługi standardowe reguluje cennik będący załącznikiem do regulaminu oraz 

znajdujący się pod adresem https://www.moto-concierge.pl/lexus-wroclaw/. W przypadku usług spoza 

cennika, strony ustalą warunki indywidualnie.  

11. Concierge jest zobowiązany w pełnym czasie wykonywania usługi posiadać podłączone urządzenie 

monitorujące miejsce przebywania pojazdu. W razie jego awarii musi poinformować o tym niezwłocznie 

Klienta. 

 

§ 5 

1. Zwrot pojazdu następuje w miejscu i o czasie wskazanym przez Klienta  

2. Concierge obowiązany jest do zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym.  

3. Ze zwrotnego przekazania pojazdu sporządza się taki sam protokół, jak wskazany w §4.  
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4. Czas oczekiwania na Klienta ponad umówiony termin wykonania usługi uprawnia Concierga do naliczenia 

opłaty zgodnie z cennikiem. Maksymalny czas oczekiwania w takim wypadku to jedna godzina. 

5. W razie uszkodzenia pojazdu powierzonego Concierge, Klient jest zobowiązany do likwidacji szkody 

z polisy sprawcy, o ile szkoda nastąpiła z winy osoby trzeciej. Jeżeli szkoda nastąpiła z winy Concierge, 

Klient zlikwiduje szkodę ze swojej polisy i zgłosi roszczenie do ubezpieczyciela Concierge, dokumentując 

je w sposób pozwalający na jego bezsporne zaspokojenie. 

 

§ 6 

1. W przypadku stwierdzenia lub przypuszczenia, że Usługa została wykonana wadliwie, Klient obowiązany 

jest niezwłocznie poinformować o tym Wykonawcę. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, opis wady wraz z obowiązkową dokumentacją fotograficzną, 

datę jej powstania lub stwierdzenia oraz  

Żądanie Klienta. W tym celu, wykonawca udostępnia na stronie https://www.moto-concierge.pl/lexus-

wroclaw/. Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Reklamacje należy kierować na adres: Sanpro Synergy Sp. z o.o. siedzibą 90-318 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 

85/87, adres do korespondencji: ul. Magazynowa 4, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce w lub drogą 

poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: carconcierge@impel.pl. 

4. Klient zobowiązany jest zapewnić możliwość sprawdzenia przez wykonawcę pojazdu objętego 

reklamacją, w tym w szczególności poprzez udostępnienie tego pojazdu. 

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji 

Wykonawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

6. Rozpatrzenie reklamacji zostaje dokonane przez przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 

dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia informacji przez Klienta. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy 

po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. 

 

§ 7 

1. Wykonawca jest Administratorem danych osobowych Klientów. 

2. Wykonawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi właściwymi 

przepisami o ochronie danych osobowych. 

3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce 

prywatności. 

 

 

Załączniki: 

 1. Protokół przekazania pojazdu. 

 2. Protokół reklamacji. 

 3. Cennik. 

Załącznik nr 1 do umowy  

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY SAMOCHODU 
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Dotyczący samochodu ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(marka, model, nr rejestracyjny) 

 

………………………......................................................................................................................................................... 

Przekazujący pojazd oświadcza, że samochód posiada ważny dowód rejestracyjny oraz ubezpieczenie OC, AC 

– kopię przekazano wraz z samochodem.  

Samochód został przekazany przez: 

…………………………..................................................................................................................................................... 
(nazwa/nazwisko pracodawcy, imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

Samochód został przyjęty przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko Concierge) 

 

Samochód został przygotowany do oddania przez:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(stanowisko oraz imię i nazwisko) 

…......................................,…........................ ……..……………………….. 
(miejsce, data,podpis) 

 

Przy przekazaniu samochodu stwierdzono następujący stan techniczny: 

stan licznika ………………………………………………………… stan paliwa ………………………………………………………………… 

- samochód mokry, zabrudzony - brak możliwości oceny stanu powłoki lakierniczej, 

- do protokołu sporządzono dokumentację fotograficzną w obecności osoby przekazującej, 

- stan techniczny: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- wyposażenie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- stwierdzone braki: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kluczyki do wyżej wymienionego samochodu zostały przekazane Concierge. 

 

 STRONA ZDAJĄCA        STRONA ODBIERAJĄCA 

 .............................................      ..………………………………………. 

 .............................................       ............................................. 

 (imię i nazwisko, stanowisko, podpis)     (imię i nazwisko, stanowisko, podpis) 

 

 

........................................., ......................... 

 (miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 



PROTOKÓŁ REKLAMACJI 

Wypełnia Klient 

Dane Klienta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data odbioru pojazdu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zakres zamówionych usług: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Opis przyczyny reklamacji: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

Żądanie Klienta: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

           Data i podpis Klienta 

           ………….…………………………………………. 

Wypełnia Wykonawca 

Protokół nr: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sporządzony dnia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data wpłynięcia reklamacji: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sposób rozpatrzenia reklamacji: …………………………………………….………………………………………………………………………. 

…………………………………………………….…………………………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

          Podpis Wykonawcy oraz pieczęć firmowa 

 

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Cennik świadczenia usług Car Concierge 

 150 PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za jedną roboczogodzinę świadczonych usług, 

każdorazowo powiększane o koszty zleconych przez Klienta usług, wskazywanych w trakcie składania 

Zamówienia, 

 Czas oczekiwania na Klienta ponad umówiony termin wykonania usługi uprawnia Wykonawcę do 

naliczenia opłaty w wysokości 75 zł PLN netto (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych) za każde 

rozpoczęte 30 min oczekiwania. 

 Koszty innych usług, niż wymienione w regulaminie będą ustalane indywidulanie. 

 

 


