
Wynajem samochodu – Jak to działa? 

1. Jaki cennik ma dostawczak? 

Wynajem na ile chcesz: 

Dacia Dokker i Renault Kangoo Z.E - 1,89 zł/km 

Renault Master - 2,59 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: 

Dacia Dokker i Renault Kangoo Z.E - 109 zł/doba + 0,99 zł/km 

Renault Master - 209 zł/doba + 1,09 zł/km 

Postój samochodu zarezerwowanego - wliczony w cenę 

2.W jaki sposób znajdę go na mapie aplikacji? 

Na mapie aplikacji znajdę samochód klikając na filtr i zaznaczając TrafiCargo albo 

zwyczajnie wchodząc w aplikację na mapie widać dostępne samochody, w tym 

dostawcze oznaczone granatowym sygnetem. Samochody osobowe są oznaczone 

fioletowym sygnetem. 

3. Jak mogę go wynająć? 

Wynająć go mogę tak samo jak zwykłego Traficara. Trzeba mieć jedynie ściągniętą 

aplikację oraz trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem. Spoglądam na mapę 

aplikacji, widzę dostępne samochody, pamiętając, że dostawcze są oznaczone 

granatową pineską. Najeżdżamy na pineskę, wyświetla mi się auto (sprawdzam jego 

numer boczny, aby później otworzyć właściwe auto!) i klikam „rezerwuj”. Rezerwacja 

trwa 15 minut. Podchodzimy do auta, skanujemy kod QR, auto się nam otwiera i jest do 

naszej dyspozycji. Kluczyk znajduje się na specjalnej pastylce po prawej stronie od 

siedzenia kierowcy. 

Kończąc wynajem kluczyk odkładamy w to samo miejsce. Zamykamy auto klikając 

„zakończ wynajem”. Pieniądze za wynajem pobierane są z naszego konta 

automatycznie. 

 



4. Gdzie mogę go wynająć i zwrócić? 

Auto mogę wynająć i zwrócić 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. Gdybyśmy chcieli 

pozostawić samochód w innym miejscu niż dedykowane pod sklepem IKEA, wiąże się to 

z dodatkową opłatą. Gdy będziemy chcieli zakończyć wynajem po za strefą, wyświetli się 

standardowa informacja „trochę Cię poniosło”. 

5. Jakie paczki gabarytowo się tam pomieszczą, jakie wymiary ma paka? 

Samochody dostawcze Renault i Dacia są tak przystosowany, że pomieści nawet największe i 

najdłuższe meble IKEA z serii np. PAX, METOD. Przestrzeń bagażowa w Renault Master ma 

wymiary: szerokość: 176 cm, wysokość: 189 cm, długość: 373 cm.  

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

Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych ze skorzystaniem z usługi. 

Płaci tylko podaną wyżej stawkę kilometrową i postojową. 

Podobnie jak przy naszej podstawowej usłudze wszystko inne wliczone jest w cenę: 

strefa płatnego parkowania, tankowanie, ubezpieczenie auta, mycie auta itp. nie ma 

żadnych ukrytych kosztów. 

7. Co znajduje się w samochodzie? 

W samochodzie najważniejsza jest pastylka z kluczem do stacyjki. Znajduje się ona po 

prawej stronie od siedzenia kierowcy. 

8. Proces rejestracji jak wygląda? 

Proces rejestracji jest prosty i szybki. Jest to kwestia wypełnienia podstawowych danych 

oraz zrobienia zdjęcia pierwszej strony prawa jazdy. Zarejestrować kartę płatniczą. Dział 

wsparcia Traficar weryfikuje podane dane oraz aktywuje konto klienta. 

Klient już zarejestrowany i korzystający z usługi standardowej, aby korzystać z 

samochodów dostawczych nic nie musi robić, po prostu jest to rozwój naszej usługi i 

kolejny produkt, który mu oferujemy. 

9. Dlaczego auto dostawcze TrafiCargo? 

Brak własnego samochodu, bądź posiadanie go, ale o niewystarczających gabarytach 

by przewieźć większe meble nie jest już problemem. Niezależność, wygoda i 

stosunkowo tanie rozwiązanie przewiezienia zakupionych mebli do domu od razu po 



zakupach to odpowiedz na pytanie, dlaczego. Jeżeli samochód jest dostępny pod 

sklepem to rezerwujemy go, otwieramy, pakujemy zakupy do bagażnika i jedziemy. 


