
Zasady korzystania - Program BMW – Radość z Jazdy 

 

1. Program BMW – Radość z Jazdy („Program”) polega na bezpłatnym udostępnieniu przez BMW za pośrednictwem Partnera 

pojazdu marki BMW („Pojazd”) zaproszonym osobom („Uczestnik/Uczestnicy”) do jazd testowych. 

2. Uczestnicy mogą wziąć udział w Programie wyłącznie na podstawie zaproszenia udzielonego przez BMW imiennie 

(„Zaproszenie”) oraz wyłącznie po przekazaniu Zaproszenia Partnerowi podczas wydania pojazdu. Każdy uczestnik może wziąć 

udział w Programie tylko jeden raz. 

3. Pojazd zostanie udostępniony Uczestnikowi jedynie po uprzednim uzgodnieniu przez niego z Organizatorami za pomocą 

dedykowanej Infolinii terminu odbioru Pojazdu („Rezerwacja”). Rezerwacje będą dokonywane z uwzględnieniem dostępności 

Pojazdów w ramach Programu. Rezerwacja przestaje wiązać Organizatorów w przypadku nieodebrania Pojazdu przez Uczestnika 

w ciągu pół godziny od godziny odbioru Pojazdu wskazanej w Rezerwacji. 

4. W granicach administracyjnych m.st. Warszawy Pojazd może zostać bezpłatnie dostarczony Uczestnikowi we wskazane przez 

niego miejsce (dopuszczalne opcje: dom, firma, hotel) i odebrany od niego z tego miejsca. W pozostałych przypadkach Uczestnik 

odbiera oraz zwraca Pojazd do miejsca wskazanego przez Organizatorów.  

5. Uczestnik w żadnym wypadku, tj. także po dokonaniu Rezerwacji, nie nabywa względem Organizatorów roszczenia o 

udostępnienie Pojazdów do korzystania. 

6. Pojazd może zostać wydany oraz odebrany w godzinach pracy Partnera tj. Pon-Pt od 10:00 do 18:00. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wyrażenia zgody na realizację Zaproszenia lub Rezerwacji przez 

Uczestnika bez konieczności podania przyczyny. 

8. Podczas odbioru pojazdu uczestnik jest zobowiązany do okazania ważnego prawa jazdy. 

9. Uczestnik jest zobowiązany do używania Pojazdu na terenie RP. Prowadzenia Pojazdu osobiście. Udostępnienie Pojazdu osobie 

trzeciej może nastąpić tylko wtedy, gdy jest to konieczne do fachowego wykonania jazd testowych. Uczestnik zobowiązuje się w 

przypadku udostępnienia Pojazdu osobie trzeciej sprawdzić, czy jest ona w posiadaniu ważnego prawa jazdy, uprawniającego ją 

do prowadzenia udostępnionego Pojazdu. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Uczestnik odpowiada za szkody 

wyrządzone przez osobę trzecią, której udostępnił Pojazd. 

10. Udostępnienie samochodu do jazdy testowej nie obejmuje kosztów paliwa oraz jest objęte limitem przebiegu do 1000 km. 

Pojazd dostarczany jest Uczestnikowi z pełnym zbiornikiem paliwa. Uczestnik uzupełnia paliwo o odpowiednim typie dla danego 

Pojazdu i jest zobowiązany do zwrotu Pojazdu z takim samym stanem paliwa jak w momencie odbioru. 

11. Wyjazd Pojazdem za granicę wymaga oddzielnej, pisemnej zgody osób upoważnionych do reprezentacji BMW. 

12. Uczestnik nie ma prawa wykorzystywać Pojazdu w zawodach, rajdach ani w innych imprezach sportowych jak również dla 

celów zarobkowych. 

13. Uczestnik ma obowiązek zwrotu Pojazdu na każde wezwanie Organizatorów. 

14. Przewożenie przedmiotów, które mogą zniszczyć lub w znacznym stopniu zabrudzić wnętrze Pojazdu jest niedopuszczalne. 

15. Uczestnik odpowiada za wszystkie szkody powstałe z jego winy umyślnej oraz spowodowane jego niedbalstwem lub 

lekkomyślnością (np. prowadzenie Pojazdu w stanie nietrzeźwym). 

16. Uczestnik odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na niego w czasie używania 

przez niego Pojazdu. W przypadku naruszenia takich przepisów, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia nałożonych kar 

pieniężnych i złożenia stosownych zeznań lub wyjaśnień, także co do osoby, której udostępnił Pojazd. 

17. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatorów oraz odpowiednie władze o każdym wypadku 

drogowym powstałym w związku z korzystaniem z Pojazdu, niezależnie od tego po czyjej stronie leży wina. 

18. Pojazdy są ubezpieczone w zakresie OC, AC. Wszelkie szkody nie objęte OC oraz udział własny w szkodzie pokrywanej z 

AC do wysokości 4000 złotych (cztery tysiące złotych), szkody wynikającej z nadmiernego, odbiegającego od zwykłego zużycia 

Pojazdu lub wynikające z kradzieży Pojazdu powstałej na skutek zaniedbania, będącego podstawą do odmowy wypłaty 

odszkodowania przez Ubezpieczyciela, w sytuacji gdy np. nie dokonano zabezpieczenia z należytą starannością kluczyków 

(sterowników) lub dowodu rejestracyjnego Pojazdu, ponosi Uczestnik. 

19. Pojazd jest wyposażony w satelitarny systemu kontroli ruchu Pojazdu tj. BMW Satellite Vehicle Tracking System, który na 

bieżąco przekazuje dane lokalizacyjne Pojazdu do centrum kontroli ruchu Pojazdu, co ma ułatwić odnalezienie Pojazdu w 

przypadku ewentualnego przywłaszczenia, kradzieży, wypadku lub innego szczególnego zdarzenia. Uczestnik przystępując do 

Programu wyraża nieodwołalnie i bezwarunkowo zgodę na posługiwanie się przez Organizatorów tym systemem oraz 

przekazywanie danych lokalizacyjnych Pojazdu do centrum kontroli ruchu Pojazdu przez cały okres korzystania przez Uczestnika 

z Pojazdu. 

20. W czasie użytkowania Pojazdu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (papierosy, cygara, fajki etc.) wewnątrz Pojazdu. 

21. Uczestnik zobowiązuje się ponadto użytkować i obsługiwać Pojazd zgodnie ze wskazówkami BMW zawartymi w „Instrukcji 

obsługi” zaś w razie potrzeby wszelkie naprawy powypadkowe wykonać u autoryzowanego Dealera BMW oraz ponieść koszty 

napraw powypadkowych nie objętych OC i AC. 

22. Uczestnik zobowiązany jest przy odbiorze oraz zwrocie Pojazdu od Organizatora podpisać protokół zdawczo-odbiorczy 

uwzględniający stan Pojazdu, jego wady i uszkodzenia oraz stan przejechanych kilometrów. 

23. Pojazd zostanie wydany Uczestnikowi po podpisaniu przez niego umowy użyczenia krótkoterminowego wraz z 

potwierdzeniem zgody na wykorzystywanie w pojeździe satelitarnego systemu kontroli ruchu pojazdu tj. BMW Satellite Vehicle 

Tracking System oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej obu Organizatorom. 

24. Informacje o modelach dostępne na  https://radosczjazdy.pl 

https://radosczjazdy.pl/

