
 

 Wynajem samochodu – Jak to działa?  
 

1. Jaki cennik ma dostawczak?  
 

• Renault Kangoo - 1,70 zł/km  
• Renault Master - 2,40 zł/km  
• Opłata startowa - 2,99 zł  
• Pozostawienia samochodu zarezerwowanego:  
- 7:00 - 23:00 - 0,15 zł/min  
- 23:00 - 7:00 - 0,01 zł/min  
 
Wynajem na 24 godziny lub dłużej:  
• Renault Kangoo - 90 zł/doba + 0,60 zł/km  
• Renault Master - 159 zł/doba + 0,60 zł/km  
• Postój samochodu zarezerwowanego - wliczony w cenę  
 

2. W jaki sposób znajdę go na mapie aplikacji? 

Masz dwie opcje. Wchodząc w mapę aplikacji, zauważysz pineski informujące o 
dostępnych samochodach. Szukaj tych granatowych, a po kliknięciu wyświetli Ci 
się typ Traficargo, który jest dostępny w tym konkretnym miejscu. Pamiętaj, 
samochody osobowe są zawsze oznaczone kolorem fioletowym. Jeśli szkoda Ci 
czasu, wystarczy, że będąc na mapie aplikacji, klikniesz 3 kropki znajdujące się 
dolnej części ekranu. Po wyborze z opcji filtrowania możesz zaznaczyć 
samochód, który Cię interesuje i cieszyć się wynajmem. 
 

3. Jak mogę go wynająć? 

To, co jest niezbędne, aby dokonać wynajmu, to aplikacja Traficara pobrana na 
Twojego smartfona oraz zarejestrowanie się w usłudze, a sam wynajem jest już 
bananie prosty.  

Włącz aplikację Traficar i spójrz na mapę. Zobaczysz tam dostępne samochody w 
Twoim mieście.  Pamiętaj, obecnie w aplikacji zobaczysz 3 kolory pinesek: 
niebieski – samochody dostawcze Traficargo, fioletowe - samochody osobowe, 
miętowe – samochody elektryczne ZOE. Kliknij wybraną przez Ciebie pineskę 
(w  tym przypadku granatową). Po tym ruchu w aplikacji wyświetli się auto, które 
jest w Twojej lokalizacji. Jeśli wybrany przez Ciebie samochód Ci odpowiada, 
kliknij „zarezerwuj” bez dodatkowych opłat. Rezerwacja obowiązuje przez 15 
minut, od jej włączenia.  W tym czasie podejdź do auta i  zeskanuj kod QR 
znajdujący się na szybie pojazdu (pamiętaj, przed skanowaniem kodu QR 



sprawdź w aplikacji numer boczny samochodu, abyś miał pewność, że starasz 
się otworzyć ten właściwy). Po poprawnym zeskanowaniu kodu samochód 
otworzy się automatycznie i jest już do Twojej dyspozycji. Przygotuj się do jazdy. 
Wyciągnij kluczyki ze schowka po stronie pasażera lub spod radia, włącz światła, 
zapnij pasy i rozpocznij wynajem.  

Kończąc wynajem, kluczyk odłóż w to samo miejsce. Zaciągnij ręczny, wyłącz 
silnik, wysiądź z samochodu i  kliknij „zakończ wynajem”. System pobierze opłatę 
za przejazd z Twojego konta automatycznie. 

 
4. Gdzie mogę go wynająć i zwrócić?  

 
Samochód Traficargo możesz wynająć jak i zwrocić pod IKEA lub za dodatkową 
opłatą w dowolnym, zgodnym z prawem miejscu żółtej strefy. Od momentu 
wynajmu samochodu pod IKEA opłata za wynajem będzie się naliczała do 
momentu zwrotu samochodu. Jeśli chcesz pozostawić samochód w innym 
miejscu niż dedykowane pod sklepem IKEA, wiąże się to z dodatkową opłatą. 
Gdy będziesz chciał zakończyć wynajem poza strefą, wyświetli się standardowa 
informacja „trochę Cię poniosło”. 
 

5. Jakie paczki gabarytowo się tam pomieszczą, jakie wymiary ma paka?  
 
Samochody dostawcze Renault są tak przystosowane, że pomieszczą nawet 
największe i najdłuższe meble IKEA z serii np. PAX, METOD. Przestrzeń bagażowa 
w Renault Kangoo może zostać dodatkowo powiększona o złożony fotel 
pasażera. Konkretne wymiary przestrzeni bagażowej to: 190cm długości, a z 
rozłożonym siedzeniem 290cm długości. Wysokość: 110 cm, szerokość: 120 cm. 
Przestrzeń bagażowa w Renault Master ma wymiary: szerokość: 176 cm, 
wysokość: 189 cm, długość: 373 cm.  
 

6. Jak rozłożyć i złożyć siedzenie pasażera w Renault Kangoo, aby powiększyć 
przestrzeń bagażową?  
 

Dokładna instrukcja tłumacząca jak zrobić to krok po kroku znajduje się w 
samochodzie wraz ze wszystkimi częściami mechanicznymi, które są niezbędne 
do złożenia jak i rozłożenia siedzenia. Miejsce przechowywania części 
mechanicznych oznaczone jest kolorem fioletowym i posiada numer zgodny z 
instrukcją.  
  



 
7. Co jest w cenie usługi, czy ponosi się jakieś dodatkowe koszty?  

 
Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów związanych ze skorzystaniem z 
usługi. Płacisz tylko podaną wyżej stawkę kilometrową i postojową. Podobnie jak 
przy podstawowej usłudze Traficar, wszystko inne wliczone jest w cenę: strefa 
płatnego parkowania, tankowanie, ubezpieczenie auta, mycie auta itp. Pamiętaj, 
nie ma żadnych ukrytych kosztów.  
 

8. Co znajduje się w samochodzie?  
 

W samochodzie najważniejsza jest pastylka z kluczem do stacyjki. Znajduje się 
ona w schowku po prawej stronie od siedzenia kierowcy lub pod radiem.  



9. Proces rejestracji jak wygląda?  

Proces rejestracji jest prosty i szybki. Polega on na wypełnieniu podstawowych 
danych, zrobieniu zdjęcia pierwszej strony prawa jazdy i zarejestrowania karty 
płatniczej. Po przejściu tych kroków dział wsparcia Traficar zweryfikuje podane 
przez Ciebie dane oraz aktywuje Twoje konto.  

Jeśli jesteś już zarejestrowany, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś skorzystał z 
Traficargo, ponieważ samochody dostawcze w ofercie Traficara nie wymagają 
żadnych dodatkowych uprawnień. Wystarczy, że posiadasz zwykłe prawo jazdy 
kategorii B.  

 
10. Dlaczego auto dostawcze na kilometry?  
 
Jest to idealne rozwiązanie jeśli nie masz własnego auta lub jego wymiary są 
niewystarczające, by przewieźć większe zakupy.  
 
Niezależność, wygoda i stosunkowo tanie rozwiązanie przewiezienia 
zakupionych mebli do domu od razu po zakupach to odpowiedz na Twoje 
potrzeby. Jeżeli samochód jest dostępny pod sklepem nie czekaj. Rezerwuj, 
otwórz, pakuj zakupy do bagażnika i jedź! 


