OGÓLNE WARUNKI UMÓW
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§1
Niniejsze Ogólne Warunki Umów (dalej OWU) mają zastosowanie do umów zawieranych między kursantami a
FHU Ośrodkiem Szkolenia Kierowców ‘ZMUDA’ Rafał Zmuda, ul. Tarnowska 18, 46-050 Nakło, NIP 991-029-4977 (dalej Ośrodek) dotyczącymi nauki jazdy.
Na gruncie OWU Kursantem jest osoba, która wpłaciła wpisowe przewidziane w §4 ust. 2 OWU. Kursant
oświadcza, że spełnia wymogi prawem przewidziane pozwalające na rozpoczęcie szkolenia. Kursant
zobowiązany jest przedłożyć Ośrodkowy wymagane prawem dokumenty, potrzebne do rozpoczęcia szkolenia,
w szczególności Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).
§2
Z chwilą zapłaty wpisowego określonego w §4 ust. 2 Kursant zleca a Ośrodek przyjmuje zlecenie polegające na
przeprowadzeniu szkolenia dla kandydata na kierowcę, z uprawnieniami kat. ………….. .
Ośrodek zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia Kursanta zgodnie z zasadami określonymi w
przepisach prawa, szczególnie w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r. poz.
155) oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. W razie zmiany wymogów z tym związanych, na
skutek zmiany stanu prawnego, Ośrodek przeprowadzi szkolenie zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami.
Ośrodek zobowiązany jest zapewnić warunki do przeprowadzenia szkolenia, w tym odpowiednią kadrę
instruktorów oraz sprzęt szkoleniowy. W zakres sprzętu wchodzi samochód przystosowany do nauki jazdy.
Szkolenie obejmuje szkolenie teoretyczne i/lub praktyczne. Szkolenie może mieć charakter uzupełniający.
Szkolenie uzupełniające jest szkoleniem wykraczającym poza minimalny zakres przewidziany w przepisach
prawa.
§3
Ośrodek po zakończeniu szkolenia zobowiązany jest do wydania Kursantowi dokumentów potwierdzających
jego ukończenie. W razie przerwania szkolenia lub wstrzymania na okres dłuższy niż 14 dni, z przyczyn leżących
po stronie Kursanta, a także w sytuacji określonej w §4 ust. 4 OWU, Ośrodek wyda Kursantowi dokumenty
potwierdzające odbytą część szkolenia. Przez wydanie dokumentów rozumie się również ich nadanie listem
poleconym na adres wskazany przez Kursanta podczas uiszczania wpisowego.
Umowa zostaje zawarta na czas określony. Początkiem obowiązywania umowy jest uiszczenie przez Kursanta
wpisowego, o którym mowa w §4 ust. 2 OWU. Umowa rozwiązuje się albo z chwilą wydania Kursantowi
dokumentów potwierdzających odbytą część szkolenia stosownie do §3 ust. 1 OWU albo z chwilą złożenia przez
Ośrodek dokumentów związanych ze szkoleniem, uprawniających Kursanta do przystąpienia do egzaminu
państwowego, w zależności od tego, co nastąpi szybciej. Rozwiązanie umowy nie zwalnia z obowiązku
rozliczenia należności z niej wynikających.
§4
Kursant zobowiązany jest zapłacić na rzecz Ośrodka wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia.
Wynagrodzenie składa się z wpisowego oraz pozostałej części płatnej w całości lub w ratach, gdy Cennik tak
przewiduje. Wysokość wynagrodzenia określa Cennik stanowiący załącznik do OWU.
Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest płatność wynagrodzenia w całości lub w odpowiedniej części (raty)
z góry. W razie płatności wynagrodzenia w całości przez Kursanta Ośrodek zobowiązany jest przeprowadzić
szkolenie w całości w terminie nie dłuższym niż … . W pozostałych przypadkach termin ten wynosi … . Nie
dotyczy to sytuacji gdy Kursant nie zaakceptuje dwóch proponowanych przez Ośrodek terminów szkolenia.
Zwłoka w płatności którejkolwiek z rat przekraczająca … dni uprawnia Ośrodek do przerwania lub wstrzymania
szkolenia. To samo dotyczy sytuacji gdy instruktor poweźmie wątpliwości co do stanu trzeźwości Kursanta albo
jego kondycji psychofizycznej pozwalającej na przeprowadzenie szkolenia. Wówczas odpowiednia części
wynagrodzenia, ustalona zgodnie z §4 ust. 5, nie podlega zwrotowi.
W razie rezygnacji przez Kursanta ze szkolenia wpisowe nie podlega zwrotowi, gdyż jest związane z
przygotowaniem szkolenia. Pozostała część wynagrodzenia jest należna Ośrodkowi proporcjonalnie do odbytej
przez Kursanta części szkolenia, w pozostałej części podlega zwrotowi na rzecz Kursanta. W opisanej tu sytuacji
Ośrodek uprawniony jest do powiększenia części należnego wynagrodzenia o … % z tytułu przygotowania
szkolenia. Rezygnacja musi być złożona na piśmie.
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§5
W sprawach nieuregulowanych OWU mają zastosowanie przepisy prawa, w tym m.in. przepisy Kodeksu
cywilnego.
Z chwilą wpłaty wpisowego, stosownie do §4 ust. 2 OWU Kursant potwierdza odbiór jednego egzemplarza OWU
oraz Cennika i oświadcza, że je zrozumiał i zobowiązuje się do ich stosowania.
OWU obowiązują od …
OWU chronione są prawami autorskimi. Bez pisemnej zgody Ośrodka zabronione jest ich kopiowanie,
rozpowszechnianie, modyfikacja w całości lub części, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie.
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