
                                                REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR 

1. Program Door to Door („Program”) w okresie jego obowiązywania polega na świadczeniu dodatkowej 

odpłatnej usługi odbioru od Klienta i zwrotu Klientowi samochodu Mitsubishi („Usługa Door to Door”, 

„Usługa”) w związku z usługą serwisową zamówioną w naszym Autoryzowanym Punkcie Serwisowym 

Mitsubishi, działającym pod nazwą Automarket Sp. z o.o. ul. Zwięczycka 1, 35-083 Rzeszów („APS”).  

2. Usługa Door to Door może być tylko realizowana w celu wykonania innej odpłatnej usługi 

naprawczej/serwisowej („Usługa Serwisowa”) zamówionej w APS i dotyczy wyłącznie samochodów 

Mitsubishi. Usługa Door to Door nie dotyczy usług/napraw gwarancyjnych, akcji przywoławczych ani 

innych usług nieodpłatnych. 

3. Aby skorzystać z Usługi Door to Door wystarczy skontaktować się z nami, sprawdzić dostępność Usługi 

i umówić na termin. 

4. Koszt Usługi Door To Door wynosi 180,00 zł brutto   w przypadku samochodów odbieranych i 

zwracanych do/z miejsc w odległości do 15 km od APS. Każdy kilometr powyżej ustalonej odległości 

jest dodatkowo płatny 4 zł brutto. 

5. Pracownik APS podczas odbioru samochodu od Klienta wypełnia formularz przyjęcia i podpisuje go 

razem z  Klientem. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia samochodu do wykonania Usługi Door to 

Door. Doradca serwisu na podstawie formularza D2D otwiera zlecenie serwisowe z zakresem 

wynikającym z formularza D2D. Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej zapłata za realizację Usługi Door to 

Door i Usługi Serwisowej następuje gotówką podczas zwrotnego wydania samochodu.  

6. W sytuacji oficjalnie ogłoszonej epidemii przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej pracownik APS, 

przyjmujący samochód przed realizacją Usługi Serwisowej, przeprowadza dezynfekcję kluczyków, 

klamek i uchwytów od drzwi, kierownicy, gałek zmiany biegów, manetek, pasów bezpieczeństwa oraz 

innych elementów wyposażenia samochodu z którymi potencjalnie będą mieli kontakt pracownicy 

APS. Po zdezynfekowaniu pojazdu następuje  założenie folii ochronnej – zabezpieczenie kierownicy, 

lewarka zmiany biegów i hamulca. Po zakończeniu Usługi Serwisowej, cała procedura odkażania 

przeprowadzana jest ponownie. Przed wydaniem kluczyków, zostają one jeszcze raz odkażone, a 

następnie wydane Klientowi odbierającemu samochód. 

7. Wraz z zamówieniem Usługi Door to Door APS może również oferować wypożyczenie samochodu 

zastępczego na czas Usługi Serwisowej. Warunki korzystania z samochodu zastępczego określa 

odrębna umowa zawierana przez Klienta z APS zawierająca szczegółowe zasady wypożyczenia 

samochodu. 

8. Koszt paliwa zużytego w samochodzie Klienta w czasie dostarczenia i zwrotu samochodu do APS 

ponosi Klient.  Jeżeli w samochodzie nie ma wystarczającej ilości paliwa, kosztem zakupu potrzebnej 

ilości paliwa do uzgodnionej z Klientem kwoty (nie mniejszej jednak niż potrzebnej do zatankowania 

1⁄4 pojemności baku) zostanie obciążony Klient.   

9. Samochód Klienta powinien spełniać warunki w zakresie dopuszczenia do ruchu oraz być ubezpieczony 

w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz autocasco (AC). Strony uzgadniają, iż wszelkie szkody 

samochodu powstałe w trakcie jego transportu do i z APS będą w pierwszej kolejności pokrywane z 

ubezpieczenia AC samochodu klienta na co klient wyraża swą  nieodwołalną zgodę, oraz że Klient  nie 

będzie dochodził odszkodowania od APS Automarket z tytułu utraty wartości pojazdu w związku z 

zaistniałą szkodą. 

10. Termin odbioru i zwrotu samochodu Klienta ustalany jest indywidualnie z APS. 

11. W przypadku nieobecności Klienta w ustalonym miejscu i terminie odbioru czy też zwrotu samochodu, 

Klient może zostać obciążony przez APS opłatą w kwocie 150,00zł brutto tytułem zryczałtowanych 

kosztów poniesionych przez APS. 

12. Program ma charakter okresowy i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

13. APS Automarket Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania usługi Door to Door bez 

konieczności wskazywania przyczyny. Usługa z użyciem samochodu zastępczego uwarunkowana jest 

dostępnością samochodów zastępczych, których liczba jest ograniczona. 

14. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.06.2020r. 

15. APS Automarket Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu. 



 

 

Oświadczenie Klienta 

 Oświadczam, że jestem właścicielem samochodu marki .............................................., o numerze 

rejestracyjnym ................... i numerze nadwozia (VIN)…………………………………………., i mam prawo do 

dysponowania tym samochodem z prawem powierzenia go pracownikowi serwisu Automarket Sp. z 

o.o Rzeszów ul. Zwięczycka 1. Oświadczam, że wyżej wskazany samochód objęty jest obowiązkowym 

ubezpieczeniem OC oraz ubezpieczeniem AC , które obejmuje pełną likwidację szkody, także 

powstałej z winy kierowcy, któremu zostało powierzone prowadzenie samochodu. Oświadczam, że 

zapoznałem się z regulaminem świadczenia usługi Door to Door, akceptuję jego postanowienia i 

zlecam wykonanie usługi zgodnie z zakresem opisanym na Zleceniu Naprawy.  

 

 

 Data ______-______-______ czytelny podpis Klienta _______________________________ 


