
The lending contract of Toyota Rent a Car will be partially revised on
December 1st.
Please check the revised lending contract here.

部分豐田汽車租賃條款將於12月1日起修改。
修改後的租賃條款請看這邊。

12월 1일부터 토요타 렌터카 대여 약관의 일부를 개정합니다.
개정 후 대여약관은 여기를 참조하십시오.

ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคมอก าหนดและเง่ือนไขบางสว่นของ บริการเช่ารถโตโยต้าจะได้รับการแก้ไข



Rental Agreement of TOYOTA Rent a Car  (December-2020 Edition)

Handling of Personal Information

Chapter 1 : General Provisions

The renter (including those applying for the rental agreement) and the driver (hereinafter referred to as "renter" and "driver", respectively) shall agree 
to the Company's use of the personal information of the "renter" and "driver" for the following purposes:

1

The Company shall rent a vehicle (hereinafter referred to as "rental car") to the "renter" in accordance with the provisions of this Agreement (hereinafter 
referred to as "Agreement") and Detailed Regulations. Matters not prescribed in the "Agreement" and Detailed Regulations shall be handled in accordance with 
laws and regulations or general customs.
The Company may accept special agreements, provided that they do not infringe upon the "Agreement" and Detailed Regulations, laws and regulations and 
general customs. In case a special agreement is concluded, it shall supersede this "Agreement" and Detailed Regulations.
When the "renter" is concluding a rental contract, if he/she specifies that there will be another person acting as a driver, he/she shall inform the said driver of 
the obligations for the "driver" set forth in the "Agreement" and Detailed Regulations, and then have the said driver observe such obligations.

1

2

3 

（1）To perform the duties of the rental car company based on the Basic Instructions related to rental cars (Automobile Travel No. 138 dated June 13, 1995, 
hereinafter referred to as "the Basic Instructions") such as the preparation of rental certificates, etc.;

（2）To identify and screen the "renter" or "driver";
（3）To notify the "renter" and "driver" via advertising printed matter, e-mail, etc. regarding automobiles, insurance policies, mobile phones and other lines of business 

of the Company, or various kinds of events, campaigns, etc. held by the Company; 
（4）To conduct questionnaire surveys of the "renter" and "driver" for the purpose of developing products or studying measures for improving customer satisfaction; and
（5）To statistically aggregate and analyze personal information, and prepare statistical data that has been processed into a form in which individuals cannot be identified or specified.

The "renter" agrees to the Company's providing the personal information of the "renter" to a third party within the scope shown below. 
The "renter" may, however, request that the Company stop providing their personal information to a third party.
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The Company will officially announce the treatment of personal information on its website, etc.     URL https://rent.toyota.co.jp3

（1）Contents of information provided: Information relating to the leasing of a rental car, such as the type and class of vehicle used, purpose of use, 
starting date and time of rental period, etc., and personal information such as the name, address, etc. of the "renter"

（2）Parties to which information is provided and what information will be used for:

Article 1 （Applicability of Agreement）

Chapter 2 : Reservation
For renting a "rental car", the "renter" may apply for a reservation, on agreeing to the rate table prescribed by the Company and specifying in advance the type 
and class of vehicle, purpose of use, starting date and time of rental period, location of rental, rental period, place of return, driver, necessity of a child safety 
seat or other accessories, and other conditions of rental (hereinafter referred to as "rental conditions").
Upon receipt of an application for a reservation from the “renter,” the Company shall accept the reservation within the range of “rental cars” owned by the 
Company and the rental conditions approved by the Company in principle. In such a case, the "renter" shall pay to the Company an application fee for 
reservation specified by the Company, unless exempted by the Company.
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Article 2（Application for Reservation）

Chapter 3: Rental of Vehicle
The "renter" and the Company shall conclude the "rental contract," with the "renter" specifying the conditions of rent and the Company specifying 
the "rental conditions" based on the "Agreement," rate table, etc.
 Based on 2 (10) and (11) of the Basic Instructions concerning rental cars, the Company shall, in concluding the "rental contract", request that the "renter" present the driver's 
license of the "driver" designated by the "renter," or a copy thereof if considered necessary by the Company, in order to enter the name, address, type of driver's license and 
the license number in, or attach a copy of the driver's license to, the rental register (original rental slip) and the rental certificate, as prescribed in Article 13. In such a case, 
the "renter", if he/she is the "driver", shall present his/her own driver's license or submit a copy thereof if considered necessary by the Company; if the "renter" is not the 
same person as the "driver", he/she shall have the "driver" present his/her driver's license or submit a copy thereof if considered necessary by the Company.
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Article 7（Conclusion of Rental Contract）

The "renter" and the Company shall conclude a rental contract for a "rental car" by the starting date and time of rental prescribed in Article 2, paragraph 1.
The "renter" and the Company may cancel a reservation in such a manner as specified by the Company. If a rental contract of a "rental car" (hereinafter 
referred to as "rental contract") has not been concluded within one hour after the starting time of the rental period, the reservation shall be deemed to be 
cancelled under any circumstances whatsoever.
If a reservation is cancelled due to reasons of the "renter", the "renter" shall pay to the Company a reservation cancellation fee separately specified by the Company, 
and the Company shall return the previously received application fee for reservation to the "renter" at the same time that the reservation cancellation fee is received.
If a reservation is cancelled due to reasons of the Company, the Company shall pay to the "renter" a penalty specified by the Company, in addition to returning 
to the "renter" the application fee for reservation which it received.
If a "rental contract" is not concluded due to reasons other than those mentioned in the preceding paragraph 2, the reservation shall be deemed to be 
cancelled. In such a case, the Company shall return the previously received application fee for reservation to the "renter".
The "renter" and the Company shall not make any claims against each other with respect to the cancellation of a reservation or failure to conclude a "rental 
contract, except as provided in this Article and the next Article.
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Article 4（Cancellation of Reservation）

If the Company is unable to lease a "rental car" that meets the conditions booked by the "renter", such as the type and class of vehicle, accessories, smoking or 
non-smoking car, transmission specifications, etc. (hereinafter referred to as "conditions"), it shall promptly notify the "renter" of the situation.
In the case of the preceding paragraph, if the Company is able to lease a "rental car" under "conditions" other than those of the reserved car, it may offer to lease to the 
"renter" a "rental car" under different "conditions" (hereinafter referred to as "substitute rental car"), notwithstanding Paragraph 4 and Paragraph 5 of the preceding Article.
If the "renter" accepts the offer in the preceding paragraph, the Company shall lend a "substitute rental car" under the same conditions of rent as those effective 
at the time of reservation, except for those conditions that could not be met. In such a case, the "renter" shall pay the rental rate of the "substitute rental car" or 
the rental rate of the "rental car" that had been reserved, whichever is lower.
If the "renter" refuses the offer in Paragraph 2, the reservation shall be deemed to be cancelled and the preceding Paragraph 5 shall be applied with respect to 
the treatment of the application fee for reservation, etc.
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Article 5（Substitute Rent a Car）

The "renter" may apply for a reservation at TOYOTA Rent a Car reservation centers, travel agents, tie-up companies, etc. (hereinafter referred to as "agents") 
that handle reservation services on behalf of the Company.
If an application is submitted to an "agent" mentioned in the preceding paragraph, the request for a change or cancellation of the reservation shall be made to 
the "agent" that handled the application for reservation.
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Article 6（Agent for Reservation Service）

To change any of the "rental conditions", the "renter" must obtain the consent of the Company.
Article 3（Change of Reservation）

Notwithstanding the provisions in the preceding paragraph, the Company may refuse to conclude the "rental contract" or cancel the reservation of the "renter" 
in any of the following cases:
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The "rental contract" shall take effect when the "renter" has signed the "rental contract" and the Company has delivered a "rental car" (including accessories: 
the same to be applied hereafter) to the "renter". In this case, the previously paid application fee for reservation shall be applied to a part of the rental rate.
The delivery of the "rental car" mentioned in the preceding paragraph shall take place at the place and starting date and time of rental prescribed in Article 2.
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Article 9（Completion of Rental Contract）

The Company shall conduct the inspections prescribed in Article 47-2 (Daily Inspection and Maintenance) and Article 48 (Regular Inspection and Maintenance) 
of the Road Trucking Vehicle Law, and shall rent properly maintained "rental cars."
The "renter" or the "driver", in renting the "rental car", shall confirm that the "rental car" meets the conditions of rent by inspecting the exterior appearance of the 
car and accessories based on a separately specified inspection sheet and confirming that the car has not been poorly maintained.
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Article 12（Inspection and Maintenance）

When the "rental car" is delivered to the "renter", the Company shall issue to the "renter" a prescribed rental certificate with such contents as specified by the 
Chief of the Local Transport Bureau, the Director of the Hyogo Land Transport Division of the Kobe Transport Administration Division, or the Director of the 
Land Transport Office of the Okinawa General Bureau.
The "renter" or the "driver", during the use of the "rental car", must carry the rental certificate issued in accordance with the preceding paragraph.
If the "renter" or the "driver" loses the rental certificate, he/she shall immediately notify the Company regarding the loss of the certificate.
The "renter" or the "driver" shall return the rental certificate to the Company together with the return of the "rental car".

1

2
3
4

Article 13（Issuance and Carrying of Rental Certificate）

On completion of the "rental contract", the "renter" shall pay the rental rate specified in the next paragraph to the Company.
The rental rate shall be the total of the following amounts, and the Company shall show each amount or a corresponding reference amount in the rate table:
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Article 10（Rental Rate）

When changing the conditions of rent specified in Article 7 after the conclusion of the "rental contract", the "renter" must obtain the consent of the Company.
Article 11（Change of Conditions of Rent）

Chapter 4 : Use of Vehicle
The "renter" or the "driver" shall use and care for the "rental car" like a good manager from the time the "rental car" is received until it is returned to the 
Company (hereinafter referred to as "during the period of use").
When using a “rental car,” the “renter” or the “driver” shall comply with laws and regulations, the “Agreement,” Detailed Regulations, instruction manuals and 
other directions for use presented by the Company.
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Article 14（Management Responsibilities of Renter）

The "renter" or the "driver" must perform the daily inspection and maintenance prescribed in Article 47-2 (Daily Inspection and Maintenance) of the Road 
Trucking Vehicle Law, checking the "rental car" on a daily basis before using it, "during the period of use".

Article 15（Daily Inspection and Maintenance）

The "renter" or the "driver" must not perform the following acts "during the period of use":
Article 16（Prohibited Acts）

If any of the following items pertains to the "renter" or the "driver", the Company may refuse to conclude the "rental contract" or cancel the reservation of the "renter.":1
（1）If he/she does not possess a driver's license;
（2）If he/she is considered to be under the influence of alcohol;
（3）If he/she is considered to show symptoms of being under the influence of narcotic drugs, stimulant drugs, thinner, etc.;
（4）If he/she has a child in the car without a child safety seat;
（5）  If he/she is registered in the information management system of the All Japan Rent-a-car Association specified in Article 23 (hereinafter referred to as "All Japan Rent-a-car Association 

system") or registered on the renters watch list shared by TOYOTA MOTOR CORPORATION and TOYOTA Rental & Leasing Shops (hereinafter referred to as "renters watch list");
（6）If he/she is considered to be a member of a designated violence group or organization related to such a group, or is deemed to belong to other anti-social organizations;
（7）If he/she uses a violent act or word against or imposes a burden beyond a reasonable extent on an employee or other related person of the 

Company in connection with a transaction with the Company;
（8）  If he/she undermines the trust in the Company or interferes with business activities of the Company by spreading false information or using fraudulent means or force;
（9）If he/she commits any act that contravenes the "Agreement" and Detailed Regulations; and
（10）If he/she commits any act considered inappropriate by the Company.

With respect to the treatment of the application fee for reservation when the Company has refused to conclude the "rental contract" based on the provisions in 
the preceding paragraph 2, the provisions in Article 4, paragraphs 3 to 6 shall apply.
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（1）If the Company does not have a "rental car" available for rental;
（2）If the "renter" or the "driver" does not have a child safety seat for an infant under 6 years old who will be riding in the car

（1） Using the rental car for a motor carrier business or for other similar purposes without obtaining the consent of the Company and authorization, etc. based on the Road Transport Law;
（2）Using the "rental car" for purposes other than the designated purposes or having it driven by persons other than the "driver" prescribed in Article 7;
（3）Sub-leasing the "rental car", having it used by third parties, or performing other acts such as depositing it as collateral;
（4）Forging or falsifying the license number plate or fleet number plate of the "rental car", or changing the original condition of the "rental car" by modifying or remodeling it;
（5）Using the "rental car" for any kind of test or competition (includes any activity deemed as being a “competition” by the Company) or for pulling or pushing other 

vehicles without obtaining the consent of the Company;
（6）Using the "rental car" in violation of laws and regulations or public order and morals;
（7）Taking out accident insurance for the "rental car" without obtaining the consent of the Company;
（8）Taking the "rental car" outside of Japan;
（9）Engaging in acts that are notably troublesome to the Company or to other renters (including but not limited to leaving items, etc. inside the "rental car", smoking 

inside a nonsmoking vehicle or otherwise dirtying the "rental car", etc.); or
（10）Performing other acts in violation of the conditions of rent or "rental conditions" prescribed in Article 7.

The basic rate shall be the rate that has been notified to the Chief of the Local Transport Bureau, the Director of the Hyogo Land Transport Division of the Kobe Transport 
Administration Division, or the Director of the Land Transport Office of the Okinawa General Bureau, and that is in effect at the time of rental of the "rental car".
If the Company revises the rental rate after completion of the reservation prescribed in Article 2, the "renter" shall pay the lower of the rate applied at time of 
completion of the reservation and the rate at time of rental.
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（1）Basic rate  （2）Deductible compensation rate  （3）Special equipment rate  （4）One-way rate  （5）Fuel rate  （6）Vehicle assignment and pick-up rate  （7）Other rates

Article 8（Refusal of Rental）

Parties to which information is provided What information will be used for

TOYOTA MOTOR CORPORATION Sending sales-related information to the "renter", such as information on products, 
services, etc.

TOYOTA MOTOR CORPORATION and parties that have 
concluded an agreement on provision of information with 
TOYOTA MOTOR CORPORATION

Conducting questionnaire surveys of the "renter" on the motives for renting a car or 
on Company's customer service, in order to use the information as reference 
material for planning and developing products or for improving customer satisfaction

TOYOTA MOTOR CORPORATION and parties that have concluded a 
TOYOTA Rental & Leasing franchise agreement with TOYOTA MOTOR 
CORPORATION (hereinafter referred to as "TOYOTA Rental & Leasing Shop")

Facilitating the operation of rental contracts, planning measures for the satisfaction of 
customers, and developing a comprehensive franchise system

3
4
5
6

The Company, in concluding the "rental contract", may request the "renter" to submit identifying documents other than a driver's license and may make copies of such documents.
The Company, in concluding a "rental contract", shall request the "renter" or the "driver" to submit an emergency contact number, such as a mobile phone number, etc.
The Company, in concluding the "rental contract", may designate the means of payment that the "renter" can use, such as credit card, cash, etc.
If the "renter" or the "driver" does not follow the provision of the preceding Paragraph 5, the Company may refuse to conclude the "rental contract" or cancel the 
reservation of the "renter." The stipulations in Paragraph 5 of Article 4 regarding the treatment of the application fee for reservation shall be applied in such a case.

Article 17（Illegal Parking）
If the "renter" or the "driver" parks the "rental car" illegally in violation of the Road Traffic Law, he/she shall report, immediately after the illegal parking, to the 
police having jurisdiction over the area related to the illegal parking (hereinafter referred to as "jurisdictional police"), and shall be personally responsible for 
paying the parking fine as well as towing, storage, and other costs related to the traffic violation (hereinafter referred to as "treatment of violation").
When notice of an illegally parked "rental car" is received from the police, the Company shall inform the "renter" or the "driver" and instruct 
him/her to promptly relocate the "rental car" and report to the jurisdictional police to deal with the violation before the expiration of the rental 
period or by the time instructed by the Company, and the "renter" or the "driver" shall follow these instructions. If the "rental car" has been 
relocated by the police, the Company may, at its own discretion, pick up the "rental car" from the police.
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（1）Amount corresponding to the fine for illegal parking
（2）Penalty for illegal parking to be determined by the Company on the Parking Restrictions page (https://rent.toyota.co.jp/global_eng/drive/parking.html) (hereinafter 

referred to as "penalty and fine for illegal parking" together with the amount corresponding to the fine for illegal parking in (1) above)
（3）Search expenses and vehicle management expenses

（1）To confirm whether rental cars have been returned to their prescribed location at the end of rental agreements;
（2）To check the current position and other such information of rental cars in the cases stipulated in the items of Article 24 Paragraph 1, or in the case that using the 

information is otherwise deemed necessary for rental car management, rental agreement execution, or the like; and
（3）To perform marketing analysis in order to increase the quality of products, services, and so on provided to the “renter” and the “driver,” and boost customer satisfaction, etc.

（1）To check the circumstances during the occurrence of an accident if an accident has occurred;
（2）To check the driving of the “renter” and the “driver” in the case that doing so is deemed necessary for rental car management, rental agreement execution, or the like; and
（3） To perform marketing analysis in order to increase the quality of products, services, and so on provided to the “renter” and the “driver,” and boost customer satisfaction, etc.

（1）Immediately report the details of the accident to the Company and follow the instructions of the Company;
（2）If the "rental car" is to be repaired based on the instructions in the preceding item, have it repaired at a shop of the Company or a shop designated by the Company, except as approved by the Company.
（3）Cooperate with the Company and the insurance companies under contract to the Company in the investigation of the accident, and submit all documents requested 

by the Company and the insurance companies without delay.
（4）Obtain the consent of the Company before reaching a settlement or other agreement with the other party involved in the accident.

Chapter 5 : Return of Vehicle
The "renter" shall return the "rental car" to the Company at the designated place of return by the expiration date of the rental period.
If the "renter" is unable to return the "rental car" within the rental period due to a natural disaster or other act of providence, he/she shall notify the Company without delay and follow the instructions of the Company.
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Article 20（Renter's Obligation for Returning Vehicle）

The “renter” and the “driver” shall agree to the fact that in some cases, a global positioning system (hereinafter referred to as “GPS Function”) may be installed in rental cars, the current position, travel route, 
and other such information of rental cars may be recorded with a system prescribed by the Company, and the recorded information in question may be used by the Company for the purposes stated below.
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The "renter" and the "driver" shall agree to delivery of the recorded information based on the preceding paragraph to TOYOTA MOTOR CORPORATION upon 
alteration by the Company into a form by which the "renter" and the "driver" cannot be identified or specified and agree to TOYOTA MOTOR CORPORATION's 
use of such recorded information for the purpose of research and development relating to transportation systems and map generation technology.
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The “renter” and the “driver” shall agree to the fact that the Company may disclose the information that has been recorded with the GPS Function in Paragraph 1 to the necessary extent in the case that such 
disclosure is required based on laws and regulations, or in the case that a related disclosure request or disclosure order has been received from a court of law, government agency, or other public institution.
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The "renter" and the "driver" shall agree to delivery of the recorded information based on the preceding paragraph to TOYOTA MOTOR CORPORATION upon alteration by the 
Company into a form by which the "renter" and the "driver" cannot be identified or specified and agree to TOYOTA MOTOR CORPORATION's use of such recorded information for 
the purpose of research and development relating to autonomous driving, advanced safety technology, and map generation technology.
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The “renter” and the “driver” shall agree to the fact that the Company may disclose the information that has been recorded with the dashboard camera in Paragraph 1 to the necessary extent in the case that 
such disclosure is required based on laws and regulations, or in the case that a related disclosure request or disclosure order has been received from a court of law, government agency, or other public institution.
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Article 18（GPS Function）

The “renter” and the “driver” shall agree to the fact that in some cases, a dashboard camera may be installed in rental cars, the driving of the 
“renter” and the “driver” may be recorded, and the recorded information in question may be used by the Company for the purposes stated below.

1
Article 19（Dashboard Camera）

Chapter 6 : Measures in the Event of a Breakdown, Accident or Theft
If a breakdown of the "rental car" or other trouble occurs "during the period of use", the "renter" or the "driver" shall immediately stop using the car, notify the Company and follow the instructions of the Company.

Article 26（Breakdown of Rent a Car）

If an accident involving the "rental car" occurs "during the period of use", the "renter" or the "driver" shall immediately stop using the car and take the following 
measures, in addition to the legally required measures, irrespective of the seriousness of the accident:

1
Article 27（Accidents）

The "renter" shall return the "rental car" in the presence of the Company in the same condition as when it was first delivered, except for 
deterioration and wear due to normal use of the "rental car" or damage occurred due to a reason not attributable to the "renter" or the "driver".
Before returning the "rental car", the "renter" shall confirm that there are no personal effects of the "renter", "driver" or fellow passengers left inside the "rental car".
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Article 21（Checking of Rent a Car）

If the rental period is extended based on Article 11, the "renter" shall pay a rental rate corresponding to the rental period after the change or the total of the 
rental rate before the change and the rate for the extra rental period, whichever is lower.
If the "renter" returns the "rental car" after changing the rental period without obtaining the consent of the Company as prescribed in Article 11, he/she shall pay 
a penalty equal to twice the rate corresponding to the extra hours of the rental period, in addition to the rate prescribed in the preceding paragraph.
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Article 22（Time of Return of Rent a Car）

If the "renter" changes the designated place of return based on Article 11, he/she shall bear the expenses required for forwarding the vehicle (hereinafter referred to as "forwarding expenses").
If the "renter" returns the "rental car" to a place other than the designated place of return without obtaining the consent of the Company as prescribed in Article 
11, he/she shall pay a penalty equal to twice the "forwarding expenses".
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Article 23（Place of Return of Rent a Car）

If either of the following conditions applies to the "renter", the Company shall take necessary measures for confirming the whereabouts of the "rental car" by utilizing the vehicle location 
information system, and send an unreturned vehicle damage report to the All Japan Rent-a-car Association, in addition to taking legal action such as filing a criminal complaint against the "renter."
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Article 24（Measures Taken if Rent a Car is not Returned）

After giving the instruction in the preceding paragraph, the Company shall, at its own discretion, confirm the status of the treatment of violation through the notice of traffic violation and payment notice/receipt, etc.; and, if the violation 
has not been dealt with, shall repeatedly give the instruction in the preceding paragraph to the "renter" or the "driver" until the violation is finally settled. If the "renter" or the "driver" does not follow the instruction in the preceding 
paragraph, the Company may immediately cancel the rental contract without any prior notice or demand, and request the "renter" and the "driver" to immediately return the rental car. The "renter" or the "driver" shall sign a document 
prescribed by the Company on which he/she acknowledges the fact of illegal parking and that he/she will report to the police and follow the legal procedures for violators (hereinafter referred to as "acknowledgement letter").
Notwithstanding the provisions relating to the treatment of personal information referred to in the beginning of the "Agreement", the "renter" or the "driver" shall agree to submit to the Public 
Safety Commission materials such as the letter of explanation prescribed in Article 51-4, paragraph 6 of the Road Traffic Law, the "acknowledgment letter" and rental certificate, and to cooperate 
with the police by submitting to the police materials containing personal information such as the "acknowledgment letter" and rental certificate, if deemed necessary by the Company.
If the "renter" or the "driver" does not complete the treatment of violation by the time of return of the "rental car", and if the Company has borne the expenses required for searching for the 
"renter" or the "driver" of the "rental car" (hereinafter referred to as "search expenses"), or if the Company has borne the expenses required for the towing, storage and pickup of the vehicle 
(hereinafter referred to as "vehicle management expenses"), then the "renter" or the "driver" shall pay the following expenses to the Company by a due date to be designated by the Company:
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If the "renter" has paid the fine for illegal parking after he/she paid the Company the penalty and fine for the said illegal parking based on the provisions of the preceding paragraph, or if the fine for the illegal parking has 
been refunded to the Company because of the institution of a public prosecution or the case being brought to trial at a family court, the Company shall return the said penalty and fine for illegal parking to the "renter".
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（1）If the "renter" does not respond to the Company's request for return of the "rental car" even after the rental period has expired; and
（2）If the "rental car" is deemed to be unreturnable because the whereabouts of the "renter" is unknown.
If either of the conditions of the preceding paragraph applies, the "renter" shall pay the Company for expenses it incurred searching for the "renter" and picking up the "rental car".2

Notwithstanding the provisions relating to the treatment of personal information referred to in the beginning of the "Agreement", the "renter", if either of the conditions 
applies to him/her, shall agree to have the objective information based on the fact of rental, including his/her name, address, driver's license no., etc. (hereinafter 
referred to as "rental information") registered with the National Rent-A-Car Association system and the renters watch list for a period not exceeding 7 years,

1
Article 25（Agreement on Registration and Use of Rental Information）

（1）If the "renter" or the "driver" fails to pay the penalty and fine for illegal parking specified in Article 17, paragraph 5 to the Company by the due date designated by the Company; and
（2）If either item of Paragraph 1 of the preceding Article is applicable

（1）The rental information registered with the All Japan Rent-a-car Association system shall be used by the All Japan Rent-a-car Association and member Rent-A-Car 
Associations of each prefecture as well as by member companies.

（2）The rental information registered on the renters watch list shall be used by TOYOTA MOTOR CORPORATION and the TOYOTA Rental & Leasing Shops.

Notwithstanding the provisions relating to the treatment of personal information referred to in the beginning of the "Agreement", the "renter" shall agree to the following matters:2

In addition to matters specified in the preceding paragraph, the "renter" or the "driver" shall handle and settle the accident as his/her own responsibility.
The Company shall give advice to the "renter" or the "driver" regarding the handling of the accident as well as giving cooperation to settle the accident.

2
3

The "renter" or the "driver" shall bear the cost of damage for which insurance money is not paid or damage exceeding the amount of insurance 
money to be paid based on the provisions in the preceding paragraph.
 If the Company has paid the cost of damage to be borne by the "renter" or the "driver" based on the provisions in the preceding paragraph, the 
"renter" or the "driver" shall immediately reimburse the Company for that cost.
The cost of damage corresponding to the deductible of the insurance money specified in Paragraph 1 shall be born by the Company if the "renter" has 
paid a deductible compensation fee to the Company in advance; it shall be borne by the "renter" if he/she has not paid a deductible compensation fee.
An amount equivalent to the insurance premium for the accident insurance policy prescribed in Paragraph 1 shall be included in the rental rate.
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If the "rental car" is stolen or damaged "during the period of use", the "renter" or the "driver" shall take the following measures:
Article 28（Thefts）

If the "rental car" becomes unusable during the rental period due to a breakdown, accident, theft or other trouble (hereinafter referred to as "breakdown or other trouble"), the rental agreement shall be terminated.
In the case of the preceding paragraph, the "renter" shall bear the expenses required for the pick-up and repair of the "rental car", while the Company shall not 
return the previously received rental fee, provided that the "breakdown or other trouble" is not due to any of the reasons specified in Paragraph 3 or Paragraph 5.
 If the "breakdown or other trouble" is due to a defect, flaw, or other cause from the "rental car" not conforming to the "rental conditions" existing before the vehicle was rented, the 
"renter" may be offered a "substitute rental car" by the Company. Article 5, paragraph 3 shall apply mutatis mutandis to the conditions of provision of a "substitute rental car".
If the "renter" is not offered a "substitute rental car" mentioned in the preceding paragraph, the Company shall return the full amount of the previously received 
rental fee to the "renter". The same shall apply when a "substitute rental car" cannot be offered.
If the "breakdown or other trouble" occurred due to a reason which cannot be attributed to the "renter" or the Company, the Company shall return to the "renter" the 
amount of the previously received rental fee minus the amount of the rental rate for the period from the start of the rental to the termination of the "rental contract".
Except for such measures as provided for in this Article, the "renter" may not make any claims against the Company, except for those prescribed in this Article, with regard to any damages resulting from 
not being able to use the "rental car". Nevertheless, this shall exclude cases in which a breakdown or other trouble has occurred due to a willful act or gross negligence on the part of the Company.
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If the vehicle is equipped with an onboard accident-recording device, the Company shall record the situation related to vehicle impact, sudden 
braking, and the like for the purpose of checking the circumstances during the occurrence of the accident.
The Company shall take measures such as verifying the recording in the preceding paragraph in the case that doing so is deemed necessary.
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Article 29（Termination of Rental Contract due to Unusable Vehicle）

Chapter 7 : Indemnification and Compensation
If the "renter" or the "driver" has caused any damage to the Company's "rental car" (including a "rental car" leased by a rental agent on behalf of the Company under the provisions of 
Article 37) while using the vehicle, the "renter" shall indemnify the Company for the damage, provided that the damage was due to a reason attributable to the "renter" or "driver".
If the "renter" is held liable for damage based on the preceding paragraph and an accident, theft, breakdown due to a reason attributable to the "renter" or "driver", or because the 
"rental car" has been defaced or left with a foul odor, resulting in the Company not being able to use the "rental car", the "renter" shall pay for such damage as specified in the rate table.
If the "renter" or the "driver" has caused any damage to the Company or a third party through intention or negligence "during the period of use" of the "rental 
car" (including a "rental car" leased by a rental agent on behalf of the Company under the provisions of Article 37), he/she shall indemnify the Company or third party for the damage. 
Notwithstanding the provisions in the preceding paragraphs, the "renter" or the "driver" shall not be required to compensate for any damage caused by a disaster designated as a major disaster pursuant to 
Article 2 of the Act on Special Financial Support to Deal with the Designated Disaster of Extreme Severity (Law No. 150 of 1962) (hereinafter referred to as "major disaster") if the damage, etc. relates to a "rental 
car" lost, damaged or otherwise affected by force majeure in a region designated as a place hit by the major disaster unless the damage is the result of intention or gross negligence by the "renter" or the "driver".
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Chapter 8 : Cancellation
If the "renter" or the "driver" has violated the "Agreement" and Detailed Regulations during the rental period, the Company may cancel the "rental contract" without notice or summons 
and may request the immediate return of the "rental car". In such a case, the Company shall return to the "renter" the balance of the previously received rental fee minus the amount 
of the rental rate for the period from the start of the rental to its cancellation and compensation for damages connected to cancellation of contract if such a balance exists.

Article 30（Indemnification and Compensation for Business by Renter）

Article 32（Cancellation of Rental Contract）

Chapter 9 : Miscellaneous Provisions
If the Company bears monetary obligations to the "renter" based on the "Agreement" and Detailed Regulations, it may at any time offset such monetary 
obligations with the monetary obligations of the "renter" due the Company.

The "renter" shall pay to the Company the consumption tax (including local consumption tax) that is levied on transactions under the "Agreement" and Detailed Regulations.

Article 34（Offsetting Mutual Obligations)

Article 35（Consumption Tax）

The "renter" and the Company, if in default of the performance of their monetary obligations under the "Agreement" and Detailed Regulations, 
shall pay to the other party late charges at an interest rate of 14.6% per annum.

Article 36（Late Charges）

If the "rental car" is rented from another company on behalf of the Company (such a company to be hereinafter referred to as "rental agent"), the words "the Company" 
used in the "Agreement" can be replaced by "rental agent", excluding matters related to the "Handling of Personal Information", Article 12, Article 16, Article 26 to 28 
(contact numbers in case of the occurrence of a breakdown, accident, theft, etc. shall be the phone numbers of the Company and the "rental agent") and Article 39.

Article 37（Rental Agent）

The governing law shall be the laws of Japan.
Where there are any discrepancies between the Japanese Agreement and any other agreement such as the English Agreement, the Japanese Agreement shall apply preferentially.
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Article 38（Governing Law）

The Company may revise the "Agreement" and Detailed Regulations, or may separately set up Detailed Regulations of the "Agreement" upon prior notice given 
on the Company's website or other means.
 If this "Agreement" and Detailed Regulations have been revised or Detailed Regulations have been separately set up, the Company shall display them in its sales offices as well as 
describing them in the pamphlets and rate table issued by the Company and posting them on its website. The same shall apply when changes are made to the contents thereof.
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Article 39 (Display, etc. of Agreement and Detailed Regulations)

If any disputes arise regarding the rights and obligations based on this "Agreement" and Detailed Regulations, the court having jurisdiction over the HO location 
of the Company shall be the exclusive agreement jurisdictional court.

Article 40（Court of Jurisdiction）

The "renter" may cancel the "rental contract" during the rental period by obtaining the consent of the Company. In such a case, the Company shall return to the "renter" 
the balance of the previously received rental fee minus the amount of the rental rate for the period from the start of the rental to the return of the "rental car."
When the "rental contract" is canceled as described in the preceding paragraph, the "renter" shall pay to the Company the following cancellation fee:
Cancellation fee = {(Basic rate for scheduled rental period)-(Basic rate for period from start of rental to return of vehicle)}×50%
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Article 33（Cancellation by Consent）

If the "renter" is liable for damage based on the "Agreement" and Detailed Regulations or the "driver" is liable for damage described in Paragraph 3 of the preceding Article, insurance money up to the following limits shall 
be paid to him/her from the accident insurance policy concluded by the Company for the "rental car", provided that payment of such insurance money does not fall under an exemption in the insurance policy conditions.

1
Article 31（Insurance）

（1）Immediately report the matter to the nearest police station.
（2）Immediately report the vehicle damage conditions to the Company and follow the instructions of the Company.
（3）Cooperate with the Company and the insurance companies under contract to the Company in the investigation of the theft/damage, and submit all documents 

requested by the Company and the insurance companies without delay.

（1）Compensation for personal damage: Unlimited per person (including compulsory automobile liability insurance)
（2）Compensation for property damage: Unlimited (deductible of JPY 50,000 per accident)
（3）Compensation for vehicle damage: up to market value (deductible of JPY 50,000, but JPY 100,000 for buses/large-sized trucks)
（4）Compensation for personal injury: Up to JPY 30,000,000 per person

Supplementary Provision: The "Agreement" shall take effect on December 1, 2020.
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토요타 렌터카 대여 약관 〈2020년 12월판 〉

개인정보 취급에 대하여

제1장 총　칙

임차인(대여계약 신청을 하려고 하는 자도 포함) 및 운전자(이하 각각 ‘임차인’ , ‘운전자’라고 함)는 당사가 다음과 같은 목적으로 임차인 및 운전자의 개인정보를 이용하는 
것에 동의합니다.

1

당사는 본 약관(이하 ‘약관’이라고 함) 및 세칙이 정하는 바에 따라, 대여 자동차(이하 ‘렌터카’라고 함)를 임차인에게 대여하고, 임차인은 이를 임차합니다. 또한 약관
및 세칙에서 규정하지 않은 사항에 대하여는 법령 또는 일반적인 관습에 따릅니다.
당사는 약관 및 세칙의 취지, 법령 또는 일반적인 관습에 반하지 않는 범위 내에서 특약에 응하는 경우가 있습니다. 특약시에는 그 특약이 본 약관 및 세칙보다 
우선합니다.
임차인은 대여계약을 체결함에 있어 임차인과 다른 운전자를 지정할 경우, 약관 및 세칙 중 운전자의 의무로 정해진 사항을 그 운전자에게 알리고 준수하게 해야 합니다.
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(1) 대여증 작성 등 렌터카에 관한 기본 지침(자여규칙 제138호 1995년 6월 13일, 이하 ‘기본 지침’이라고 함)에 근거한 렌터카 사업자의 의무를 이행하기 위해.
(2) 임차인 또는 운전자의 본인 확인 및 심사를 실시하기 위해.
(3) 자동차, 보험, 휴대전화, 그 외의 당사가 취급하는 상품 및 서비스 등 또는 각종 이벤트나 캠페인 등을 개최하는데 있어서 홍보 인쇄물의 송부, 전자 메일의 송신 등 
방법으로 임차인 또는 운전자에게 안내하기 위해.

(4) 상품 개발 등 또는 고객의 만족도 향상책 등의 검토를 위해 임차인 또는 운전자에게 설문 조사를 실시하기 위해.
(5) 개인정보를 통계적으로 집계, 분석하여 개인을 식별 및 특정할 수 없는 형태로 가공한 통계 데이터를 작성하기 위해. 

임차인은 당사가 하기에 제시한 범위내에서 임차인의 개인정보를 제3자에게 제공하는 것에 동의합니다. 단, 임차인은 해당 제3자에게 자신의 개인정보의 제공을 중지할 
것을 요청할 수 있습니다.

2

당사는 개인정보 취급에 대하여 홈페이지 등에 공표하였습니다.    URL https://rent.toyota.co.jp3

(1) 제공 내용：이용 차종등급, 사용목적, 임차 개시일시 등의 렌터카 임차에 관한 정보 및 임차인의 이름, 주소 등의 개인정보.
(2) 제공처 및 그 이용목적：

제1조(약관의 적용)

제4장 사　용

임차인 또는 운전자는 렌터카의 인도를 받은 때부터 당사에 반환할 때까지 (이하 ‘사용중’이라고 한다), 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 렌터카를 사용하고 
보관합니다.
임차인 또는 운전자는 렌터카를 사용할 경우 법령, 약관, 세칙, 취급 설명서, 그 외 당사가 제시하는 사용법을 준수하여 렌터카를 사용합니다.
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당사는 대여계약의 체결에 있어서, 임차인 또는 운전자에게 휴대전화 번호 등의 긴급연락처의 제시를 요구합니다.
당사는 대여계약의 체결에 있어서, 임차인에게 신용카드 및 현금 등의 지불 방법을 지정하는 경우가 있습니다.
당사는 임차인 또는 운전자가 전5항에 따르지 않는 경우, 대여계약의 체결을 거절함과 동시에 예약을 취소할 수 있습니다. 또한 이 경우, 예약금 등의 처리는 제4조 
제5항을 적용합니다.

4
5
6

제14조(임차인의 관리 책임)

임차인 또는 운전자는 렌터카와 관련하여 도로교통법에서 규정하는 위법주차를 했을 경우, 위법주차후 즉시 위법주차를 한 지역을 관할하는 경찰서(이하 ‘관할 
경찰서’라고 함)에 출두하여, 자신의 책임 및 부담으로 위법주차와 관련된 범칙금 등을 포함하여 위법주차로 인한 견인차 이동, 보관, 인수 등의 제반비용을 납부해야 
(이하 ‘위반 처리’라고 함) 합니다.

1
제17조(위법주차)

당사는 임차인 또는 운전자가 다음의 각 호에 해당하는 경우, 대여계약의 체결을 거절함과 동시에 예약을 취소할 수 있습니다.1

전항에 관계없이, 다음의 각 호에 해당하는 경우에도 당사는 대여계약의 체결을 거절함과 동시에 예약을 취소할 수 있습니다.
(1) 대여 가능한 렌터카가 없을 때.
(2) 임차인 또는 운전자가 6세 미만의 유아를 동승시킴에도 불구하고 어린이용 카시트가 없을 때.
전 2항에 근거하여 당사가 대여계약의 체결을 거절했을 경우, 예약금 등의 처리에 대해서는 제4조 제3항 내지 제6항을 적용합니다.
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(1) 렌터카 운전에 필요한 운전면허증을 소지하지 않은 경우.
(2) 음주 상태에 있다고 인정될 경우.
(3) 마약, 각성제, 시너 등에 의한 중독 증상 등을 띄고 있다고 인정될 경우.
(4) 어린이용 카시트가 없음에도 불구하고 6세 미만의 유아를 동승시킬 경우.
(5) 제23조에서 규정하는 (사)전국 렌터카 협회 정보관리 시스템(이하 ‘전렌협 시스템’이라고 함) 또는 도요타 자동차 주식회사 및 도요타 렌터리스점 간에서 공유하는 
대여 주의자 리스트(이하 ‘대여 주의자 리스트’라고 함)에 등록되어 있을 경우.

(6) 지정 폭력단, 지정 폭력단 관계 단체의 구성원 또는 관계자, 그 외 반사회적 조직에 속해 있다고 인정될 경우.
(7) 당사와의 거래에 있어서, 당사의 종업원 및 기타 관계자에게 폭력적 행위나 언사를 한 경우, 또는 합리적 범위를 벗어나는 부담을 요구한 경우.
(8) 허위 사실을 유포하거나 위계 혹은 위력을 사용하여 당사의 신용을 손상시키거나 업무를 방해한 경우.
(9) 약관 및 세칙에 위반한 행위가 있을 경우.
(10) 그 외 당사가 부적당으로 인정하는 경우.

제8조(대여 거절)

대여계약은 임차인이 대여계약서에 서명한 후, 당사가 임차인에게 렌터카(부속품 포함. 이하 동일)를 인도할 때 성립됩니다. 이 경우, 이미 수령한 예약금은 
대여요금의 일부에 충당합니다.
전항의 인도는 제2조의 임차 개시일시 및 임차장소에서 실시합니다.
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제9조(대여계약의 성립 등)

당사는 렌터카 인도시, 지방 운수국 운수 지국장, 고베 운수 감리부 효고 육운부장 또는 오키나와 종합사무국 육운사무소장이 정한 내용이 기재된 소정의 대여증을 
임차인에게 교부합니다.
임차인 또는 운전자는 렌터카 사용중, 전항에 의거하여 교부받은 대여증을 휴대해야 합니다.
임차인 또는 운전자는 대여증을 분실했을 경우, 즉시 그 사실을 당사에 통지해야 합니다.
임차인 또는 운전자는 렌터카의 반환과 동시에 대여증을 당사에게 반환해야 합니다.
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(1) 당사의 승낙 및 도로운송법에 근거한 허가 등을 받지 않고 렌터카를 자동차 운송사업 또는 이와 유사한 목적으로 사용하는 일.
(2) 렌터카를 소정의 사용목적 이외에 사용하는 일 또는 제7조의 운전자 외의 다른 사람에게 운전을 시키는 일.
(3) 렌터카를 전대하여 제3자가 사용하게 하는 일 또는 그 밖의 담보의 용도로 제공하는 등의 행위를 하는 일.
(4) 렌터카의 자동차 등록번호표 또는 차량번호표를 위조 혹은 변조하는 일 또는 렌터카를 개조 혹은 개장하는 등 그 원상을 변경하는 일.
(5) 당사의 허락을 받지 않고 렌터카를 각종 테스트 혹은 경기(당사가 경기에 해당된다고 판단하는 경우를 포함)에 사용하는 일 또는 다른 차를 견인 혹은 뒤밀음에 
사용하는 일.

(6) 법령 또는 공서양속에 위반하여 렌터카를 사용하는 일.
(7) 당사의 허락을 받지 않고 렌터카를 손해보험에 가입하는 일.
(8) 렌터카를 해외로 반출하는 일.
(9) 당사 또는 다른 임차인에게 현저한 피해를 입히는 행위(렌터카 차내에 물품 등을 방치, 금연 차량에서의 흡연행위 등 렌터카의 오손 등을 포함하지만 이에 한하지 
않음)를 하는 일.

(10) 그 외 제7조의 임차조건 또는 대여조건에 위반하는 행위를 하는 일.

제13조(대여증의 교부 및 휴대 등)

임차인 또는 운전자는 사용중에 다음과 같은 행위를 해서는 안 됩니다.
제16조(금지 행위)

임차인 또는 운전자는 사용중인 임차한 렌터카에 대하여, 매일 사용하기에 앞서 도로운송차량법 제 47조 2(일상 점검 정비)에서 규정하는 일상 점검 정비를 실시해야 
합니다.

제15조(일상 점검 정비)

당사는 도로운송 차량법 제 47조의 2(일상 점검 정비) 및 제48조(정기 점검 정비)에서 규정하는 점검을 실시하며, 필요한 정비를 실시한 렌터카를 대여합니다.
임차인 또는 운전자는 렌터카의 대여에 있어서, 별도로 규정한 점검표에 근거하여 차체 외관 및 부속품의 검사를 실시하며, 렌터카에 정비불량이 없는지 등을 
확인함과 동시에 렌터카가 임차조건을 충족시키고 있는지 확인합니다.
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제12조(점검 정비 등)

임차인은 대여계약 체결후, 제7조의 임차조건을 변경하고자 할 경우에는 당사의 승낙을 받아야 합니다.
제11조(임차조건의 변경)

대여계약이 성립된 경우, 임차인은 당사에 다음 항에서 규정하는 대여요금을 지불합니다.
대여요금이란 이하의 합계 금액을 말하는 것으로, 당사는 각각의 금액 또는 그 조회 출처를 요금표에 명시합니다.
(1) 기본요금　(2) 면책 보상료　(3) 특별 장비료　(4) 편도 서비스 요금　(5) 연료비　(6) 인수 배차료　(7) 기타 요금
기본요금은 렌터카 대여시, 지방 운수국 운수 지국장, 고베 운수 감리부 효고 육운부장 또는 오키나와 종합사무국 육운사무소장에게 신고하여 실시하고 있는 요금에 
의합니다.
당사가 대여요금을 제2조에 의거한 예약이 완료된 후에 개정한 경우, 임차인은 예약완료시에 적용된 요금과 대여시의 요금 가운데, 어느 쪽이든 저렴한 쪽의 요금을 
지불합니다.
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제10조(대여요금)

제3장 대　여

임차인은 임차조건을, 당사는 약관 및 요금표 등에 따른 대여조건을 각각 명시하여 대여계약을 체결합니다.
당사는 기본 지침 2(10) 및 (11)에 근거하여, 대도부(대도원표) 및 제13조에서 규정하는 대여증에 운전자의 이름, 주소, 운전면허의 종류, 운전면허증의 번호를 
기재하거나 운전자의 운전면허증 사본을 첨부해야 하므로, 대여계약을 체결하는데 있어서 임차인에 대하여 임차인이 지정하는 운전자의 운전면허증 제시를 
요구하거나 당사가 필요하다고 인정할 경우, 그 사본의 제출을 요구하는 경우가 있습니다. 이 경우 임차인은 본인이 운전자일 경우에는 본인의 운전면허증을 
제시하고, 당사의 요구에 따라서는 그 사본을 제출합니다. 또한 임차인과 운전자가 다른 경우에는 그 운전자에게 그 운전자의 운전면허증을 제시하게 하고, 당사의 
요구에 따라서는 그 사본을 제출하게 합니다.
당사는 대여계약의 체결에 있어서, 임차인에 대하여 운전면허증 외에 신원을 증명하는 서류의 제출을 요구하는 경우가 있으며, 제출된 서류의 사본은 반환되지 않을 
수 있습니다.
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제7조(대여계약의 체결)

제2장 예　약

임차인은 렌터카를 임차할 때에 당사 소정의 요금표 등에 동의한 후, 당사 소정의 절차에 따라 미리, 차종등급, 사용목적, 임차 개시일시, 임차장소, 임차기간,
반환장소, 운전자, 어린이용 카시트 등 부속품의 필요 여부, 그 외의 임차조건(이하 ‘임차조건’이라고 함)을 명시하고 예약신청을 할 수 있습니다.
당사는 임차인으로부터 예약신청이 있을 경우, 원칙적으로 당사가 보유하고 있는 렌터카나 당사가 인정하는 임차조건의 범위내에서 예약에 응합니다. 이 경우 
임차인은 당사가 특별히 인정하는 경우를 제외하고는 당사 소정의 예약금을 지불해야 합니다.
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제2조(예약의 신청)

임차인은 당사를 대신하여 예약 업무를 취급하는 도요타 렌터카 예약센터나 여행 대리점, 제휴사 등(이하 ‘대행업자’라고 함)에 예약신청을 할 수 있습니다.
전항의 신청을 한 경우, 임차인은 예약변경 및 취소를 그 예약신청을 한 대행업자에게 합니다.
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제6조(예약 업무의 대행)

당사는 임차인이 예약한 차종등급, 부속품, 금연차 및 흡연차의 구분, 트랜스미션 사양 등의 조건(이하 ‘조건’이라고 함)에 해당하는 렌터카의 대여가 불가능할 경우, 
즉시 그 사실을 임차인에게 통지합니다.
당사는 전항의 경우로 예약과는 다른 조건의 렌터카 대여가 가능할 때에는 전조 제4항 및 제5항에 관계없이 임차인이 예약과 다른 조건의 렌터카(이하 ‘대체 렌터카’
라고 함)를 대여 신청할 수 있도록 합니다.
임차인이 전항의 신청을 승낙한 경우, 당사는 예약시의 임차조건 가운데 그 조건을 충족시키지 못한 항목을 제외하고는 예약시와 동일한 임차조건으로 대체 
렌터카를 대여합니다. 이 경우 임차인은 대체 렌터카의 대여요금과 예약 조건에 맞는 렌터카의 대여요금 가운데, 어느 쪽이든 저렴한 쪽의 요금을 지불합니다.
임차인이 제2항의 신청을 거절한 경우 예약은 취소되며, 예약금 등의 처리는 전조 제5항을 적용합니다.
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제5조(대체 렌터카)

임차인 및 당사는 제2조 제1항의 임차 개시일시까지는 렌터카의 대여계약을 체결해야 합니다.
임차인 및 당사는 당사 소정의 절차에 따라 예약을 취소할 수 있습니다. 또한 예약한 임차 개시시각을 1시간 이상 경과하였음에도 렌터카 대여계약(이하 ‘대여계약’ 
이라고 함)이 체결되지 않은 경우에는 사정의 여하를 불문하고 예약이 취소됩니다.
임차인의 사정으로 인해 예약이 취소된 경우, 임차인은 별도로 규정한 기준에 따라 당사 소정의 예약취소 수수료를 당사에 지불해야 하며, 당사는 이 예약취소 
수수료를 수령한 경우, 이미 수령한 예약금은 임차인에게 반환해야 합니다.
당사의 사정으로 인해 예약이 취소된 경우, 당사는 이미 수령한 예약금을 임차인에게 반환하며, 당사 소정의 위약금을 지불합니다.
전2개항 이외의 사유로 대여계약이 체결되지 않은 경우, 예약은 취소된 것으로 간주합니다. 이 경우 당사는 이미 수령한 예약금을 임차인에게 반환합니다.
임차인 및 당사는 예약의 취소 및 대여계약이 체결되지 않은 것에 대하여, 본 조 및 다음 조에서 규정한 경우를 제외하고는 서로 아무런 청구도 하지 않기로 합니다.
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제4조(예약의 취소 등)

임차인은 임차조건을 변경하고자 할 경우, 당사의 승낙을 받아야 합니다.
제3조(예약의 변경)

제공처 제공처의 이용목적

도요타 자동차 주식회사 임차인에게 상품 및 서비스 등에 대한 정보를 제공하는 등 영업에 관한 안내를 실시하는 경우

도요타 자동차 주식회사
및
도요타 자동차 주식회사와 정보 제공 계약을 체결한 자

임차인에게 상품의 기획이나 개발 혹은 고객 만족도 향상책 검토 등에 참고하기 위해 렌터카를 임차한 동기 
등 또는 당사의 고객 대응에 대한 설문 조사를 실시하는 경우

도요타 자동차 주식회사
및
도요타 자동차 주식회사와 도요타 렌터리스 프랜차이즈 계약을 체결한 자
(이하 ‘도요타 렌터리스점’이라고 함)

대여계약 체결의 원활화 등 고객 만족을 위한 시책 입안 및 프랜차이즈 전체에 대한 체제 정비



당사는 경찰로부터 렌터카의 위법주차에 대한 연락을 받았을 경우, 임차인 또는 운전자에게 연락하여 신속하게 렌터카를 이동시키고, 렌터카의 임차기간 만료시 
또는 당사가 지정하는 시간까지 관할 경찰서에 출두하여 위반 처리를 하도록 지시하며, 임차인 또는 운전자는 이에 따라야 합니다. 또한 당사는 렌터카를 경찰이 
이동시켰을 경우, 당사의 판단에 따라 당사가 직접 경찰로부터 렌터카를 인수받는 경우가 있습니다.
당사는 전항의 지시를 한 후, 당사의 판단에 따라 위반 처리 상황을 교통범칙금 고지서 및 납부서 또는 영수증 등으로 확인하고, 처리되지 않은 경우에는 처리될 
때까지 임차인 또는 운전자에게 반복적으로 전항의 지시를 내립니다. 또한 임차인 또는 운전자가 전항의 지시에 따르지 않는 경우, 당사는 아무런 통지나 최고 없이 
본 대여계약을 해제하고, 그 즉시 렌터카의 반환을 청구할 수 있습니다. 임차인 또는 운전자는 위법주차를 한 사실 및 경찰서 등에 출두하여 위반자로서 법률상의 
조치에 따를 것 등을 자인하는 취지가 담긴 당사 소정의 문서(이하 ‘자인서’라고 함)에 자서해야 합니다.
약관 서두의 개인정보 취급에 관한 규정과 상관없이, 임차인 또는 운전자는 당사가 필요하다고 인정하는 경우, 경찰에 대하여 자인서 및 대여증 등의 개인정보를 포함한 자료 제출 등의 
필요한 협력을 하는 것을 포함하여, 공안 위원회에 도로교통법 제51조의 4 제6항에 규정된 변명서, 자인서 및 대여증 등의 자료를 제출하는 것에 동의합니다.
임차인 또는 운전자가 렌터카의 반환시까지 위반 처리를 실시하지 않은 경우에, 당사가 임차인이나 운전자 혹은 렌터카의 탐색에 필요한 비용(이하 ‘탐색 비용’이라고 함)을 부담했을 경우, 또는 
당사가 차량의 이동, 보관, 인수 등에 필요한 비용(이하 ‘차량관리 비용’이라고 한다)을 부담했을 경우에는 임차인은 당사가 지정하는 기일까지 다음과 같은 비용을 당사에 지불해야 합니다.
(1) 방치 위반금 상당액
(2) 당사가 '위법주차에 대하여'(https://rent.toyota.co.jp/global_ko/drive/parking.html)에서 규정한 주차위반 위약금(상기(1)의 방치 위반금 상당액을 포함하여 이하 ‘주차위반금’이라고 함)
(3) 탐색 비용 및 차량관리 비용
당사는 임차인이 전항에 근거하여 주차위반금을 당사에 지불한 후에, 해당 주차위반과 관련된 범칙금의 납부, 또는 공소 제기 혹은 가정 재판소의 판결에 따라 
당사에 방치 위반금이 환급되었을 경우, 주차위반금을 임차인에게 반환합니다.
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제7장 배상 및 보상

임차인은 임차한 렌터카의 사용에 있어서 임차인 또는 운전자가 당사의 렌터카(제37조의 규정에 의거하여 대리 대여 렌터카를 포함합니다.)에 손해를 입힌 경우, 그 
손해를 배상해야 합니다. 단, 임차인 및 운전자의 귀책으로 볼 수 없는 경우는 제외합니다.
전항에 따라 임차인이 손해 배상 책임을 지는 경우, 사고, 도난, 임차인 또는 운전자의 귀책 사유로 인한 고장, 렌터카의 오손, 악취 등으로 인해 당사가 그 렌터카의 
이용이 불가능하여 손해를 입은 경우에는 요금표 등에서 규정한 바에 따르는 것으로 하며 임차인은 이를 지불해야 합니다.
임차인 또는 운전자는 임차한 렌터카(제37조의 규정에 의거하여 대리 대여 렌터카를 포함합니다.)의 사용 중에 임차인 또는 운전자의 고의 또는 과실에 의해 제3자 
또는 당사에 손해를 입힌 경우, 그 손해를 배상해야 합니다.
전 각항에 상관없이, 극심한 재해에 대처하기 위한 특별 재정 원조 등에 관한 법률(1962년 법률 제150호) 제2조에 근거하여 극심 재해라고 지정된 재해(이하 ‘극심 
재해’라고 함)로 인한 손해에 대해서는, 그 손해가 해당 극심 재해로 지정된 지역에서의 불가항력으로 인한 멸실이나 파손 또는 그 외의 피해를 입은 렌터카에 관련된 
것 등의 손해에 대해서는, 임차인 또는 운전자에게 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우를 제외하고 임차인 또는 운전자는 그 손해에 대해 배상할 필요가 없습니다.
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제30조(임차인에 의한 배상 및 영업 보상)

제8장 해　제

당사는 임차인이 임차기간 중에 약관 및 세칙을 위반한 경우, 아무런 통지 및 최고 없이 대여계약을 해제하고, 그 즉시 렌터카의 반환을 청구할 수 있습니다. 이 경우, 당사는 
이미 수령한 대여요금에서 대여부터 해제까지의 기간에 상응하는 대여요금 및 계약 해제에 따른 손해 배상액을 공제한 잔액이 있을 경우 이를 임차인에게 반환합니다.

제32조(대여계약의 해제)

제9장 잡　칙

당사는 약관 및 세칙에 근거하여 임차인에게 금전 채무를 부담하는 경우, 임차인이 당사에게 부담해야 할 금전 채무와 언제든지 상계할 수 있습니다.
제34조(상계)

임차인은 약관 및 세칙에 근거한 거래에 부과되는 소비세(지방소비세를 포함합니다.)를 당사에 지불해야 합니다.
제35조(소비세)

이 약관 및 세칙에 근거하여 권리 및 의무에 대하여 분쟁이 발생한 경우, 당사의 본점 소재지를 관할하는 법원을 전속적 합의 관할 법원으로 합니다.
제40조(관할 재판소)

임차인 및 당사는 약관 및 세칙에 근거한 금전 채무의 이행을 지연할 경우, 상대방에게 연 14.6%의 이율로 지연 손해금을 지불해야 합니다.
제36조(지연 손해금)

당사를 대신하여 다른 사업자가 렌터카를 대여해 줄 경우(해당 사업자를 ‘대리 대여사업자’라고 함), 약관 가운데 ‘당사’라고 규정된 곳을 ‘대리 대여사업자’로 
대체하여 적용시킬 수 있습니다. 단, ‘개인정보 취급에 대하여’ 제12조, 제16조, 제26조 내지 제28조(단, 렌터카의 고장, 사고, 도난 등이 발생한 경우의 연락처는, 당사 
및 대리 대여사업자로 함), 제39조에 관한 사항은 제외합니다.

제37조(대리 대여 사업자)

임차인이 약관 및 세칙에 근거하여 배상 책임을 지는 경우 및 운전자가 전조 제3항의 배상 책임을 지는 경우, 당사가 렌터카에 관하여 체결한 손해보험 계약에 
의거하여 다음의 한도액 내에서 보험금이 지급됩니다. 단, 그 보험약관의 면책사유에 해당하는 경우에는 본 보험금은 지급되지 않습니다.
(1) 대인 보상 1인당 무제한(자동차 손해배상 책임보험 포함)
(2) 대물 보상 1사고당 무제한(면책액 5만엔)
(3) 차량 보상 1사고당 시가액까지(면책액 5만엔 단, 버스 및 대형 화물차는 10만엔)
(4) 인신상해 보상 1인당 3000만엔까지
보험금이 지급되지 않는 손해 및 전항의 규정에 의해 지급된 보험금액을 넘기는 손해에 대해서는 임차인 또는 운전자의 부담으로 합니다.
당사가 전항에서 규정한 임차인 또는 운전자가 부담해야 할 손해금을 지불했을 경우, 임차인 또는 운전자는 즉시 당사의 지불액을 당사에 변제해야 합니다.
제1항에서 규정한 보험금의 면책액에 상당하는 손해에 대해서는, 임차인이 이미 당사에 면책 보상료를 지불했을 경우에는 당사의 부담으로 합니다. 단, 그 면책 보상료의 지불이 없었을 경우에는 임차인의 부담으로 합니다.
제1항에서 규정한 손해보험 계약의 보험료 상당액은 대여요금에 포함합니다.
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제31조(보험)

임차인은 임차기간 중이라 할지라도 당사의 동의를 얻어 대여계약을 해약할 수 있습니다. 이 경우 당사는 이미 수령한 대여요금에서 대여한 날로부터 반환까지의 
기간에 해당하는 대여요금을 공제한 잔액을 임차인에게 반환합니다.
임차인은 전항의 해약을 할 경우, 다음과 같은 해약 수수료를 당사에 지불해야 합니다.
해약 수수료= ｛(예정 임차기간에 해당하는 기본요금)－(대여일로부터 반환까지의 기간에 해당하는 기본요금)｝ ×50%
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제33조(동의 해약)

당사는 당사의 홈페이지 등에 사전에 고지한 뒤 약관 및 세칙을 개정하거나 약관의 세칙을 별도로 규정할 수 있습니다.
당사는 본 약관 및 세칙을 개정하거나 별도로 세칙을 규정한 경우, 당사의 영업 점포에 게시함과 동시에 당사가 발행하는 팸플릿, 요금표 및 홈페이지 상에 이를 
기재해야 합니다. 이를 변경한 경우도 동일한 조치를 취합니다.
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제39조(약관 및 세칙의 게시 등)

준거법은 일본법으로 합니다.
일본어판 약관과, 영문판 및 그 외의 일본어판 이외의 약관에 서로 차이가 있는 경우에는 일본어판 약관을 우선으로 합니다.
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제38조(준거법 등)

제5장 반　환

임차인은 렌터카를 임차기간 만료시까지 소정의 반환장소에서 당사에 반환해야 합니다.
임차인은 천재지변 및 그 외 불가항력 사유로 인하여 임차기간내에 렌터카를 반환할 수 없을 경우, 즉시 당사에 연락하여 당사의 지시에 따릅니다.
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제20조(임차인의 반환 책임)

임차인 및 운전자는 렌터카에 전지구 위치측정 시스템(이하, ‘GPS기능’이라 함)이 탑재될 수 있으며, 당사가 정한 시스템에 렌터카의 현재 위치, 통행경로 등이 
기록되는 것 및 당사가 해당 기록정보를 아래와 같은 목적으로 이용하는 데 동의합니다.
(1)  대여계약 종료 시 렌터카가 정해진 장소에 반환되었는지를 확인하기 위해. 
(2) 제 24조 제 1항 각호에 정해진 경우, 그 밖에 렌터카의 관리 또는 대여계약의 이행 등을 위해 필요하다고 인정되는 경우, 렌터카의 현재 위치 등을 확인하기 위해. 
(3) 임차인 및 운전자에게 제공하는 상품, 서비스 등의 품질 향상, 고객만족도의 향상 등을 위한 마케팅 분석에 이용하기 위해. 
임차인 및 운전자는 당사가 전항에서 규정하는 기록 정보를 임차인 및 운전자 개인을 식별 및 특정할 수 없는 형태로 가공한 뒤 토요타 자동차에 제공하는 것, 토요타 
자동차가 해당 기록 정보를 교통 시스템, 지도 생성 기술을 위한 연구 개발 목적으로 이용하는 것에 동의합니다.
임차인 및 운전자는 제1항의 GPS 기능에 의해 기록된 정보에 관하여 당사가 법령에 근거한 공개를 요구 받거나 법원, 행정기관 그 밖의 공적 기관으로부터 공개 청구, 
공개 명령을 받았을 때, 필요한 한도 내에서 이를 공개할 수 있다는 점에 동의합니다.
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제18조(GPS기능)

임차인 및 운전자는 렌터카에 드라이브 레코더가 탑재될 수 있으며, 임차인 및 운전자의 운전 상황이 기록되는 점 및 당사가 해당 기록 정보를 아래와 같은 목적으로 이용하는 데에 동의합니다. 
(1)  사고가 발생했을 때 사고 발생 시의 상황을 확인하기 위해. 
(2) 렌터카의 관리 또는 대여계약의 이행 등을 위해 필요하다고 인정될 때 임차인 및 운전자의 운전 상황을 확인하기 위해. 
(3) 임차인 및 운전자에게 제공하는 상품, 서비스 등의 품질 향상, 고객만족도의 향상 등을 위한 마케팅 분석에 이용하기 위해.
임차인 및 운전자는 당사가 전항에서 규정하는 기록 정보를 임차인 및 운전자 개인을 식별 및 특정할 수 없는 형태로 가공한 뒤 토요타 자동차에 제공하는 것, 토요타 
자동차가 해당 기록 정보를 자동 운전, 선진 안전 기술, 지도 생성 기술을 위한 연구 개발 목적으로 이용하는 것에 동의합니다.
임차인 및 운전자는 제1항의 드라이브 레코더에 의해 기록된 정보에 관하여 당사가 법령에 근거한 공개를 요구 받거나 법원, 행정기관 그 밖의 공적 기관으로부터 
공개 청구, 공개 명령을 받았을 때, 필요한 한도 내에서 이를 공개할 수 있다는 점에 동의합니다.
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제19조(드라이브 레코더)

제6장 고장, 사고, 도난시의 조치

임차인 또는 운전자는 사용중에 렌터카의 이상 또는 고장이 발견되었을 경우, 즉시 운전을 중지하고 당사에 연락을 취함과 동시에 당사의 지시에 따라야 합니다.
제26조(렌터카의 고장)

임차인은 제11조에 의거하여 소정의 반환장소를 변경한 경우, 반환장소의 변경으로 인해 발생한 회송을 위한 비용(이하 ‘회송비용’이라고 함)을 부담해야 합니다.
임차인은 제11조에 의거한 당사의 승낙을 받지 않고 소정의 반환장소 이외의 장소에 렌터카를 반환하는 경우, 회송비용의 배액을 위약료로 지불해야 합니다.
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제23조(렌터카의 반환장소 등)

당사는 임차인이 다음의 각 호 중 어느 것에 해당하는 경우, 형사 고소를 취하는 등의 법적 절차 외에도 차량 위치정보 시스템을 이용하여 렌터카의 소재를 
파악하는데 필요한 조치를 실시함과 동시에 (사)전국 렌터카 협회에 불반환 피해보고를 하는 등의 조치를 취할 수 있습니다.
(1) 임차기간이 만료했음에도 불구하고 당사의 반환 청구에 응하지 않은 경우.
(2) 임차인의 소재가 불분명한 등의, 불반환이라고 인정된 경우.
전항의 각 호의 경우, 임차인은 당사가 임차인의 탐색 및 렌터카의 회수에 소요한 비용 등을 당사에게 지불해야 합니다.
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제24조(렌터카가 반환되지 않을 경우의 조치)

임차인은 제11조에 의거하여 임차기간을 연장한 경우, 변경후의 임차기간에 해당하는 대여요금과 변경전의 대여요금과 초과요금을 합산한 요금 가운데, 어느 쪽이든 
낮은 금액의 요금을 지불합니다.
임차인은 제11조에 의거한 당사의 승낙을 받지 않고 임차기간을 초과하여 반환했을 경우, 전항의 요금에 더하여 초과시간에 해당하는 초과요금의 배액을 위약료로 지불해야 합니다.
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제22조(렌터카의 반환 시기 등)

약관 서두의 개인정보 취급에 관한 규정에 관계없이, 임차인은, 다음의 각 호 중 어느 것에 해당하는 경우, 임차인의 이름, 생년월일, 운전면허증 번호 등을 포함한 
객관적인 대여 사실에 근거한 정보(이하 ‘대여 정보’라고 함)가 전렌협 시스템 및 대여 주의자 리스트에 7년을 넘기지 않는 기간 동안 등록되는 것에 대해 동의합니다.
(1) 임차인 또는 운전자가 당사가 지정하는 기일까지, 제17조 제5항에서 규정한 주차위반금을 당사에게 지불하지 않은 경우.
(2) 전조 제1항의 각 호에 해당하는 경우.
약관 서두의 개인정보 취급에 관한 규정에 관계없이, 임차인은 다음과 같은 사항에 동의합니다.
(1) 전렌협 시스템에 등록된 대여 정보가 (사)전국 렌터카 협회 및 가맹 각 도도부현 렌터카 협회와 그 회원 사업자에게 이용되는 것.
(2) 대여 주의자 리스트에 등록된 대여 정보가 도요타 자동차 주식회사 및 도요타 렌터리스점에 이용되는 것.
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제25조(대여 정보의 등록과 이용의 합의)

임차인 또는 운전자는 사용중에 렌터카와 관련된 사고가 발생한 경우, 즉시 운전을 중지하고 사고의 대소에 관계없이 법률상의 조치를 취함과 동시에, 다음의 규정된 
조치를 취해야 합니다.
(1) 즉시 사고 상황 등을 당사에 보고하고, 당사의 지시에 따를 것.
(2) 전호의 지시에 근거하여 렌터카 수리를 하는 경우, 당사가 인정한 경우를 제외하고, 당사 및 당사가 지정한 공장에서 실시할 것.
(3) 사고에 관하여 당사 및 당사가 계약한 보험회사의 조사에 협력하고, 당사 및 보험회사가 요구하는 서류 등을 지체없이 제출할 것.
(4) 사고에 관하여 상대방과 협상 및 그 외의 합의를 할 경우에는, 미리 당사의 승낙을 받을 것.
임차인 또는 운전자는 전항의 외에도 자신의 책임하에 사고의 처리 및 해결을 해야 합니다.
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당사는 임차인 또는 운전자를 위해 사고의 처리에 대한 조언을 함과 동시에 그 해결에 협력합니다.
당사는 사고 발생 시의 상황을 확인하기 위해 차량 탑재형 사고기록장치가 장착된 차량에 충격이 발생하거나 급제동이 걸린 경우 등의 상황을 기록합니다. 
당사는 필요하다고 인정될 경우, 전항의 기록을 검증하는 등의 조치를 취합니다.

3
4
5

제27조(사고)

임차기간 중에 고장, 사고, 도난 및 그 외의 사유(이하 ‘고장 등’이라고 함)로 인해 렌터카를 사용할 수 없게 된 경우, 대여계약은 종료된 것으로 간주합니다.
임차인은 전항의 경우 렌터카의 인수 및 수리 등에 필요한 비용을 부담해야 하며, 당사는 이미 수령한 대여요금을 반환하지 않습니다. 단, 고장 등이 제3항 또는 제5
항에서 규정한 사유로 인해 발생한 경우는 이에 해당하지 않습니다.
고장 등이 대여 전부터 존재했던 결함, 이상, 그 밖에 렌터카가 임차 조건에 적합하지 않은 점으로 인한 경우에는 임차인은 당사로부터 대체 렌터카의 제공을 받을 수 있습니다. 또한 
대체 렌터카의 제공 조건에 대하여는 제5조 제3항을 준용합니다.
임차인이 전항의 대체 렌터카를 제공받지 않을 경우, 당사는 이미 수령한 대여요금을 전액 반환합니다. 또한 당사가 대체 렌터카를 제공할 수 없는 경우에도 같은 조치를 취합니다.
고장 등이 임차인이나 운전자 또는 당사 그 어느 쪽에도 책임을 돌릴 수 없는 사유로 인해 발생한 경우, 당사는 이미 수령한 대여요금에서 대여한 날로부터 
대여계약이 종료된 날까지의 기간에 해당하는 대여요금을 공제한 잔액을 임차인에게 반환합니다.
임차인은 본 조에서 규정한 조치를 제외하고 렌터카를 사용하지 못함으로 발생한 손해에 대하여, 당사에게 본 조에서 규정한 것 이외의 어떠한 청구도 할 수 없습니다. 단, 고장 
등이 당사의 고의 또는 중대한 과실로 인해 발생한 경우는 제외합니다. 

1
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제29조(사용 불능으로 인한 대여계약의 종료)

임차인 또는 운전자는 사용중에 렌터카의 도난이 발생한 경우 및 그 외의 피해를 입은 경우에는, 다음에서 규정한 조치를 취해야 합니다.
(1) 즉시 가까운 경찰에 신고할 것.
(2) 즉시 피해 상황 등을 당사에 보고하고, 당사의 지시에 따를 것.
(3) 도난 및 피해와 관련하여 당사 및 당사가 계약하고 있는 보험회사의 조사에 협력하고, 당사 및 보험회사가 요구하는 서류 등을 지체없이 제출할 것.

제28조(도난)

임차인은 당사의 입회하에, 렌터카의 통상적 사용으로 인한 열화 및 마모 또는 임차인 및 운전자의 귀책으로 볼 수 없는 사유로 인해 발생한 손상을 제외하고, 인도받았을 때의 상태 그대로 반환해야 합니다.
임차인은 렌터카를 반환하는데 있어서, 렌터카 내에 임차인 및 운전자 또는 동승자의 유류품이 없는지 확인하고 반환해야 합니다.

1
2

제21조(렌터카의 확인 등)

부칙 약관은 2020년 12월 1일부터 시행합니다.
RT004720



สัญญาเชารถยนตของโตโยตาเรนทอะคาร ปรับปรุงเมื่อ ธันวาคม ค.ศ. 2020

การจัดการขอมูลสวนตัว
ผูเชา (รวมถึงผูที่ขอทำสัญญาเชารถยนต) และ ผูขับขี่ (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูเชา” และ “ผูขับขี่” ตามลำดับ) ยินยอมที่จะใหบริษัทใชขอมูลสวนตัวของ “ผูเชา” และ 
“ผูขับขี่” ได สำหรับวัตถุประสงคดังตอไปนี้ :

1

（１）

（２）
（３）
（４）
（5）

เพื่อการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทใหบริการเชารถยนตตามคำแนะนำพื้นฐานที่เกี่ยวของกับรถยนตที่เชา (การเดินทางดวยรถยนตเลขที่ 138 วันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ.1995 ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “คำแนะนำพื้นฐาน”) เชน การจัดเตรียมใบรับรอง
การเชา ฯลฯ ;
เพื่อระบุและกลั่นกรอง “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” ;
เพื่อแจง “ผูเชา” และ “ผูขับขี่” ผานโฆษณาสิ่งพิมพ, อีเมล ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับรถยนต, กรมธรรมประกันภัย, โทรศัพทมือถือและธุรกิจดานอื่นๆ ของบริษัทหรือกิจกรรมประเภทตางๆ, แคมเปญ ฯลฯ ซึ่งจัดโดยบริษัท; และ
เพื่อดำเนินการทำแบบสำรวจสอบถามของ “ผูเชา” และ “ผูขับขี่” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑหรือศึกษามาตรการตางๆ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา
เพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสวนตัวในเชิงสถิติ และจัดทำขอมูลทางสถิติซึ่งประมวลผลใหอยูในรูปแบบที่ไมสามารถจำแนกหรือระบุเจาะจงตัวบุคคลได

（１）
（２）

เนื้อหาของขอมูลที่เปดเผย : ขอมูลเกี่ยวกับการใหเชารถยนตที่เชา เชน ชนิดและประเภทของรถยนตที่ใช, วัตถุประสงคในการใช, วันและเวลาในการเริ่มเชา ฯลฯ และขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ, ที่อยู ฯลฯ ของ “ผูเชา”
บุคคลที่จะเปดเผยขอมูลใหและจุดประสงคของการใชขอมูลดังกลาว :

ผูเชา ยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูลสวนตัวของ “ผูเชา” ใหกับบุคคลที่สามภายในขอบเขตดานลางนี้　ทั้งนี้ “ผูเชา” อาจรองขอใหบริษัทหยุดเปดเผยขอมูลสวนตัวให
กับบุคคลที่สามได

2

บริษัทจะมีการประกาศอยางเปนทางการเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนตัวบนเว็บไซตของบริษัท ฯลฯ URL https://rent.toyota.co.jp3

บุคคลที่จะเปดเผยขอมูลให ขอมูลอะไรที่จะถูกนำไปใช
โตโยตามอเตอรคอรปอเรชัน การสงขอมูลที่เกี่ยวกับการขายใหกับ “ผูเชา” และ “ผูขับขี่” เชน ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ, บริการ ฯลฯ
โตโยตามอเตอรคอรปอเรชันและบุคคลที่ไดทำสัญญาการเปดเผยขอมูลกับ
โตโยตามอเตอรคอรปอเรชัน

การดำเนินการทำแบบสำรวจสอบถามของ “ผูเชา” เกี่ยวกับแรงจูงใจในการเชารถยนตหรือเกี่ยวกับการบริการของบริษัทเพื่อที่จะใชขอมูล
สำหรับอางอิงในการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑหรือในการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกคา

โตโยตามอเตอรคอรปอเรชันและบุคคลที่ไดทำสัญญาแฟรนไชสของโตโยตาเรนทัลแอนดลีสซิ่งกับ
โตโยตามอเตอรคอรปอเรชัน (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“สาขาโตโยตาเรนทัลแอนดลีสซิ่ง”)

อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสัญญาเชา การวางแผนมาตรการเพื่อความพึงพอใจของลูกคา และ การพัฒนาระบบแฟรนไชสที่
ครอบคลุม

บทที่ 1 : บททั่วไป
ขอ 1 (การบังคับใชสัญญา)
1 บริษัทจะใหเชารถยนต (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “รถยนตที่เชา” ) กับ “ผูเชา” ตามบทบัญญัติของสัญญาฉบับนี้ (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สัญญา”) และขอบังคับโดยละเอียดเรื่องที่ไมไดกำหนดไวใน “สัญญา” และขอบังคับโดยละเอียดจะถูก

ดำเนินการตามกฎหมายและขอกำหนดหรือประเพณีปฏิบัติทั่วไป
2 บริษัทอาจยอมรับสัญญาพิเศษถาหากวาสัญญานั้นไมละเมิด “สัญญา” และขอบังคับโดยละเอียด กฎหมายและขอกำหนดและประเพณีปฏิบัติทั่วไป หากมีการทำสัญญาพิเศษใหสัญญาพิเศษนี้ทดแทนและเขาแทนที่ “สัญญา” และ

ขอบังคับโดยละเอียด
3 ในการสรุป “สัญญาเชา” ในกรณีที่กำหนดให “ผูขับขี่” ไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับ “ผูเชา” “ผูเชา” จะตองแจงและให “ผูขับขี่” ปฏิบัติตามหนาที่ของ “ผูขับขี่” ที่กำหนดไวใน “สัญญา” และขอบังคับโดยละเอียด

บทที่ 2 : การจอง
ขอ 2 (การสมัครเพื่อทำการจอง)
1 สำหรับการเชา “รถยนตที่เชา” “ผูเชา” จะตองทำการสมัครเพื่อทำการจองและตกลงตามตารางอัตราที่กำหนดโดยบริษัทและระบุลวงหนาถึงชนิดและประเภทของรถยนตที่ใช, วัตถุประสงคในการใช, วันและเวลาในการเริ่มเชา, 

สถานที่ในการเชา, ระยะเวลาในการเชา, สถานที่ในการสงคืนรถ, ผูขับขี่, ความจำเปนของเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรืออุปกรณอื่นๆ และ เงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการเชา (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เงื่อนไขการเชา” )
2 เมื่อไดรับใบสมัครเพื่อทำการจองจาก “ผูเชา” บริษัทจะยอมรับการจองดังกลาวภายในขอบเขตของ “รถยนตที่เชา” ที่บริษัทเปนเจาของและเงื่อนไขการเชาตางๆ ที่ไดรับอนุมัติในหลักการโดยบริษัทในกรณีดังกลาว “ผูเชา” จะตอง

ชำระคาสมัครใหกับบริษัทสำหรับการจองตามที่บริษัทกำหนด ยกเวนกรณีที่ไดรับการยกเวนจากบริษัท
ขอ 3 (การเปลี่ยนแปลงการจอง)
 ในการเปลี่ยนแปลง “เงื่อนไขการเชา” ใดๆ “ผูเชา” จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทกอน
ขอ 4 (การยกเลิกการจอง)
1 “ผูเชา” และบริษัทจะสรุปสัญญาเชารถยนตสำหรับ “รถยนตที่เชา” ภายในวันที่และเวลาเริ่มตนของการเชาที่กำหนดไวในขอ 2 วรรค 1
2 “ผูเชา” และบริษัทอาจจะยกเลิกการจองตามวิธีการที่กำหนดโดยบริษัท หากสัญญาเชาของ “รถยนตที่เชา” (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สัญญาเชา”) ยังไมไดรับการลงนามภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มตนของระยะเวลาการเชา การ

จองจะถือวาถูกยกเลิกไมวาจะในสถานการณใดๆก็ตาม
3 หากการจองถูกยกเลิกเนื่องจากสาเหตุของ “ผูเชา” “ผูเชา” จะตองจายคาธรรมเนียมการยกเลิกการจองตามที่บริษัทไดกำหนดใหกับบริษัท และบริษัทจะดำเนินการคืนเงินคาสมัครเพื่อทำการจองใหกับ “ผูเชา” ในเวลาเดียวกันที่

ไดรับคาธรรมเนียมการยกเลิกการจอง
4 หากการจองถูกยกเลิกเนื่องจากสาเหตุของบริษัท บริษัทจะจายเบี้ยปรับตามที่บริษัทไดกำหนดใหกับ “ผูเชา” นอกเหนือจากการคืนเงินคาสมัครเพื่อทำการจองที่บริษัทไดรับมาจาก “ผูเชา”
5 หากไมสามารถสรุป “สัญญาเชา” ไดเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในวรรค 2 ขางตน การจองจะถือวาถูกยกเลิก ในกรณีดังกลาวบริษัทจะคืนเงินคาสมัครเพื่อทำการจองที่ไดรับใหกับ “ผูเชา”
6 “ผูเชา” และบริษัทจะไมทำการเรียกรองใดๆ ระหวางกันในเรื่องที่เกี่ยวกับการยกเลิกการจองหรือความลมเหลวในการสรุป “สัญญาเชา” ยกเวนตามที่ระบุไวในสัญญาขอนี้และขอถัดไป
ขอ 5 (รถยนตที่เชาทดแทน)
1 หากบริษัทไมสามารถที่จะจัดหา “รถยนตที่เชา” ที่ตรงตามเงื่อนไขที่จองโดย “ผูเชา” เชน ชนิดและประเภทของรถยนต, อุปกรณเสริม, รถยนตที่มีการสูบบุหรี่หรือไมมีการสูบบุหรี่, รายละเอียดทางเทคนิคของรถยนต ฯลฯ (ซึ่งตอไป

นี้เรียกวา “เงื่อนไข” ) บริษัทจะดำเนินการแจงให “ผูเชา” ทราบในทันที
2 ในกรณีของวรรคกอน หากบริษัทสามารถจัดหา “รถยนตที่เชา” ไดตาม “เงื่อนไข” อื่นๆ นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ไดจองไว บริษัทอาจดำเนินการเสนอใหเชา “รถยนตที่เชา” ใหกับ “ผูเชา” ภายใต “เงื่อนไข” ที่แตกตางกัน (ซึ่งตอไปนี้

เรียกวา “รถยนตที่เชาทดแทน” ) โดยไมคำนึงถึงวรรค 4 และวรรค 5 ในขอกอนหนานี้
3 หาก “ผูเชา” ยอมรับขอเสนอในวรรคกอน บริษัทจะดำเนินการใหเชา “รถยนตที่เชาทดแทน” ภายใตเงื่อนไขการเชาเดียวกันกับเงื่อนไขที่มีผลบังคับใชในเวลาการจอง ยกเวนกรณีไมสามารถทำตามเงื่อนไขดังกลาวเหลานั้นได ใน

กรณีดังกลาว “ผูเชา” จะตองชำระอัตราคาเชาของ “รถยนตที่เชาทดแทน” หรือ อัตราคาเชาของ “รถยนตที่เชา” ที่ไดจอง ขึ้นอยูกับวาจำนวนใดจะต่ำกวา
4 หาก “ผูเชา” ปฏิเสธขอเสนอในวรรค 2 จะถือวาการจองถูกยกเลิก และวรรค 5 ขางตน จะมีผลบังคับใชในการดำเนินการเกี่ยวกับคาสมัครเพื่อการจอง ฯลฯ
ขอ 6 (ตัวแทนสำหรับบริการรับจอง)
1 “ผูเชา” อาจสมัครเพื่อทำการจองไดที่ศูนยการจองโตโยตาเรนทอะคาร, ตัวแทนทองเที่ยว, บริษัทที่เกี่ยวของ ฯลฯ (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ตัวแทน”) ซึ่งใหบริการรับจองในนามของบริษัท
2 หากยื่นใบสมัครกับ “ตัวแทน” ที่ระบุในวรรคกอนหนา คำรองขอในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองจะตองดำเนินการผาน “ตัวแทน” ที่ดำเนินการสมัครเพื่อทำการจองดังกลาว

บทที่ 3 : การเชารถยนต
ขอ 7 (การสรุปสัญญาเชา)
1 “ผูเชา” และบริษัทจะสรุป “สัญญาเชา” กับ “ผูเชา” โดย “ผูเชา” เปนผูระบุเงื่อนไขที่จะเชาและบริษัทเปนผูระบุ ”เงื่อนไขการเชา” ตาม “สัญญา” ตารางอัตรา ฯลฯ
2 จากขอ 2 (10) และ (11) ของคำแนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับรถยนตที่เชาในการสรุป “สัญญาเชา” บริษัทจะรองขอให “ผูเชา” แสดงใบอนุญาตขับขี่รถยนตของ “ผูขับขี่” ที่ไดรับมอบหมายจาก “ผูเชา” หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ 

หากบริษัทเห็นวามีความจำเปนเพื่อที่จะใสชื่อ ที่อยู ประเภทของใบอนุญาตขับขี่ และหมายเลขใบอนุญาต หรือแนบสำเนาใบอนุญาตขับขี่กับทะเบียนการเชารถยนต (ตนฉบับใบเสร็จการเชารถยนต) และใบรับรองการเชาตาม
ที่กำหนดในขอ 13 ในกรณีดังกลาวหาก “ผูเชา” เปน “ผูขับขี่” “ผูเชา” ตองแสดงใบอนุญาตขับขี่หรือสำเนาใหกับบริษัท หากบริษัทเห็นวามีความจำเปน หาก “ผูเชา” ไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับ “ผูขับขี่” “ผูเชา” ตองให 

　　“ผูขับขี่” แสดงใบอนุญาตขับขี่หรือสำเนาใหกับบริษัท หากบริษัทเห็นวามีความจำเปน
3 ในการสรุป “สัญญาเชา” บริษัทอาจรองขอให “ผูเชา” แสดงเอกสารระบุตัวตนอื่นๆ นอกเหนือจากใบอนุญาตขับขี่และอาจทำสำเนาเอกสารดังกลาว
4 ในการสรุป “สัญญาเชา” บริษัทอาจรองขอให “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” ใหหมายเลขติดตอกรณีฉุกเฉิน เชน หมายเลขโทรศัพทมือถือ ฯลฯ
5 ในการสรุป “สัญญาเชา” บริษัทอาจกำหนดวิธีการในการชำระเงินที่ “ผูเชา” สามารถใชได เชน บัตรเครดิต, เงินสด ฯลฯ
6 หาก “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” ไมปฏิบัติตามขอกำหนดตามวรรค 5 ขางตน บริษัทอาจปฏิเสธที่จะสรุป “สัญญาเชา” หรือยกเลิกการจองของ “ผูเชา” ได ขอกำหนดในขอ 4 วรรค 5 เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยว

กับคาสมัครเพื่อทำการจองจะถูกนำมาใชในกรณีดังกลาว

ขอ 8 (การปฏิเสธไมใหเชา)
1 หากรายการตอไปนี้เกี่ยวของกับ “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” บริษัทอาจปฏิเสธที่จะสรุป “สัญญาเชา” หรือยกเลิกการจองของ “ผูเชา” ได : 
 (1) หากเขา/เธอ ไมมีใบอนุญาตขับขี่;
 (2) หากเขา/เธอ อยูภายใตอิทธิพลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล;
 (3) หากเขา/เธอ แสดงอาการวาอยูภายใตอิทธิพลของสิ่งมึนเมาหรือยาเสพติด ฯลฯ;
 (4) หากเขา/เธอ มีเด็กอยูในรถยนตโดยที่ไมมีเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก;
 (5) หากเขา/เธอ มีทะเบียนรายชื่ออยูในระบบบริหารสนเทศของสมาคมรถเชาแหงชาติตามที่ระบุในขอ 23 (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ระบบสมาคมรถเชาแหงชาติ”) หรือมีรายชื่ออยูในรายชื่อผูเชาที่ตองเฝาระวังที่ใชรวมกันโดยโตโยตามอ

เตอรคอรปอเรชันและโตโยตาเรนทัลแอนดลีสซิ่งสาขาตางๆ (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “รายชื่อผูเชาที่ตองเฝาระวัง”);
 (6) หากเขา/เธอ ถูกจัดวาเปนหนึ่งในสมาชิกของกลุมที่ใชความรุนแรงหรือองคกรที่เกี่ยวของกับกลุมดงักลาวหรือถือวาเปนสวนหนึ่งขององคกรตอตานสังคมอื่นๆ ;
 (7) หากเขา/เธอ กระทำการรุนแรงทั้งทางพฤติกรรม หรือดวยถอยคำรุนแรง หรือสรางภาระที่เกินขอบเขตอันสมควรใหกับพนักงานหรือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวของกับบริษัทเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับบริษัท;
 (8) หากเขา/เธอ ทำลายความไววางใจในบริษัทหรือรบกวนการทำกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทโดยการกระจายขอมูลที่เปนเท็จหรือใชวิธีการฉอโกงหรือโดยการบังคับ ;
 (9) หากเขา/เธอ กระทำการที่ฝาฝน “สัญญา” และขอบังคับโดยละเอียด; และ
 (10) หากเขา/เธอ กระทำการใดๆ ที่บริษัทเห็นวาไมเหมาะสม
2 แมจะมีบทบัญญัติในวรรคกอน บริษัทอาจปฏิเสธที่จะสรุป “สัญญาเชา” หรือยกเลิกการจองของ “ผูเชา” ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ : 
 (1) หากบริษัทไมมี “รถยนตที่เชา” วางสำหรับใหบริการ;
 (2) หาก “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” ไมมีเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุต่ำกวา 6 ปที่จะนั่งไปดวยในรถยนต
3 ในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับคาสมัครเพื่อทำการจองเมื่อบริษัทไดปฏิเสธที่จะสรุป “สัญญาเชา” ตามบทบัญญัติในวรรค 2 ขางตน ใหนำบทบัญญัติในขอ 4 วรรค 3 - 6 มาใชแทน 
ขอ 9 (ความสำเร็จของสัญญาเชา)
1 “สัญญาเชา” จะมีผลบังคับใชเมื่อ “ผูเชา” ไดลงนามใน “สัญญาเชา” และบริษัทไดสงมอบ “รถยนตที่เชา” (รวมถึงอุปกรณเสริม : จะถูกนำมาใชบังคับเชนเดียวกันตอจากนี้) ใหกับ “ผูเชา” ในกรณีนี้คาสมัครเพื่อทำการจองที่ชำระ

แลวจะถูกนำไปคิดคำนวณเปนสวนหนึ่งของอัตราคาเชา
2 การสงมอบ “รถยนตที่เชา” ที่กลาวถึงในวรรคกอนจะมีขึ้นในสถานที่ และวันที่และเวลาเริ่มตนของการเชาที่กำหนดในขอ 2
ขอ 10 (อัตราคาเชา)
1 เมื่อการทำ “สัญญาเชา” เสร็จสมบูรณ “ผูเชา” จะตองชำระคาเชาตามอัตราที่ระบุไวในวรรคถัดไปใหกับบริษัท
2 อัตราคาเชาจะตองเปนยอดรวมของจำนวนตอไปนี้ และบริษัทจะแสดงแตละจำนวนหรือจำนวนการอางอิงที่สอดคลองกันในตารางอัตรา :
 (1) อัตราขั้นพื้นฐาน (2) อัตราหักคาชดเชย (3) อัตราอุปกรณพิเศษ (4) อัตราเที่ยวเดียว (5) อัตราน้ำมันเชื้อเพลิง (6) อัตราการกำหนดและรับสงรถยนต (7) อัตราคาบริการอื่นๆ
3 อัตราขั้นพื้นฐานจะเปนอัตราที่ไดแจงไวกับหัวหนาสำนักงานขนสงทองถิ่น, ผูอำนวยการกองการขนสงทางบกของเฮียวโกของการบริหารจัดการขนสงของโกเบ, หรือผูอำนวยการสำนักงานขนสงทางบกของสำนักงานทั่วไปของ

โอกินาวาซึ่งมีผลบังคับใชในเวลาของการเชา “รถยนตที่เชา”
4 หากบริษัทมีการปรับอัตราคาเชาหลังจากเสร็จสิ้นการจองตามที่กำหนดไวในขอ 2 “ผูเชา” จะชำระคาเชาในอัตราที่ต่ำกวาระหวางอัตราคาเชาที่มีผลบังคับใชในเวลาที่ทำการจองเสร็จสิ้นและอัตราคาเชาในเวลาของการเชา
ขอ 11 (การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่จะเชา)
 เมื่อจะทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่จะเชาตามที่ระบุไวในขอ 7 หลังจากที่ไดทำการสรุป “สัญญาเชา” แลว “ผูเชา” จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทกอน
ขอ 12 (การตรวจสอบและบำรุงรักษา)
1 บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบตามที่กำหนดไวในมาตรา 47-2 (การตรวจสอบและบำรุงรักษารายวัน) และมาตรา 48 (การตรวจสอบและบำรุงรักษาตามปกติ) ของกฎหมายยานพาหนะขนสงทางถนน และจะดำเนินการใหเชา “ร

ถยนตที่เชา” ที่ไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสม
2 ในการเชา “รถยนตที่เชา” “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” ยืนยันวา “รถยนตที่เชา” ตรงตามเงื่อนไขที่จะเชาโดยการตรวจสอบลักษณะภายนอกของรถและอุปกรณเสริมตามแผนตรวจสอบที่ระบุไวแยกจากกัน และยืนยันวารถยนตมีการบำรุงรักษาที่ดี
ขอ 13 (การออกและถือครองใบรับรองการเชา)
1 เมื่อ “รถยนตที่เชา” ถูกสงมอบใหกับ “ผูเชา” บริษัทจะออกใบรับรองการเชาใหกับ “ผูเชา” โดยมีเนื้อหาตามที่กำหนดโดยหัวหนาสำนักงานขนสงทองถิ่น, ผูอำนวยการกองการขนสงทางบกของเฮียวโกของการบริหารจัดการขนสง

ของโกเบ, หรือผูอำนวยการสำนักงานขนสงทางบกของสำนักงานทั่วไปของโอกินาวา
2 ในระหวางการใชงาน “รถยนตที่เชา” “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” จะตองพกพาใบรับรองการเชาที่ออกใหตามความในวรรคกอน
3 หาก “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” ทำใบรับรองการเชาสูญหาย เขา/เธอจะตองแจงบริษัทใหทราบในทันทีถึงการสูญหายของใบรับรองดังกลาว
4 “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” จะตองสงคืนใบรับรองการเชาใหกับบริษัทพรอมกันกับการสงคืน “รถยนตที่เชา”

บทที่4:การใชรถยนต
ขอ 14 (ความรับผิดชอบในการจัดการของผูเชา)
1 “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” จะใชและดูแลรักษา “รถยนตที่เชา” เสมือนเปนผูจัดการที่เหมาะสมตั้งแตเวลาที่ไดรับมอบ “รถยนตที่เชา” จนถึงเวลาที่สงมอบกลับคืนใหกับบริษัท (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ในชวงระยะเวลาในการใชงาน” )
2 เมื่อใช “รถยนตที่เชา” “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” จะตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนด, “สัญญา”, ขอบังคับโดยละเอียด, คูมือการใชงานและคำแนะนำอื่นๆ ในการใชงานที่นำเสนอโดยบริษัท
ขอ 15 (การตรวจสอบและบำรุงรักษารายวัน)
 “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” ตองดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษารายวันตามที่กำหนดไวในมาตรา 47 - 2 (การตรวจสอบและบำรุงรักษารายวัน) ของกฎหมายยานพาหนะขนสงทางถนน โดยทำการตรวจสอบ “รถยนตที่เชา” เปน

ประจำทุกวันกอนที่จะเริ่มใชงาน “ในชวงระยะเวลาในการใชงาน”
ขอ 16 (การกระทำที่ตองหาม)
 “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” จะตองไมกระทำการดังตอไปนี้ “ในชวงระยะเวลาในการใชงาน” :
 (1) ใชรถยนตที่เชาสำหรับธุรกิจบริการขนสงรถยนตหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ ที่คลายคลึงกันโดยไมไดรับความยินยอมและการอนุมัติจากบริษัท ฯลฯ ตามกฎหมายการขนสงทางถนน;
 (2) ใช “รถยนตที่เชา” เพื่อวัตถุประสงคอื่นที่นอกเหนือจากวัตถุประสงคที่กำหนดไวหรือขับ “รถยนตที่เชา” โดยบุคคลอื่นที่ไมใช “ผูขับขี่” ที่กำหนดไวในขอ 7;
 (3) ใหเชาชวง “รถยนตที่เชา” ใหบุคคลที่สามใชหรือกระทำการอื่นๆ เชน นำ “รถยนตที่เชา” ไปใชเปนหลักประกัน;
 (4) ปลอมแปลงหมายเลขทะเบียนรถยนตของ “รถยนตที่เชา” หรือเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมของ “รถยนตที่เชา” โดยการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนโฉมใหม;
 (5) ใช “รถยนตที่เชา” สำหรับการทดสอบหรือการแขงขันประเภทใดๆ (รวมถึงกิจกรรมใดๆ ที่ถือวาเปน “การแขงขัน” โดยบริษัท) หรือในการลากจูงหรือผลักดันยานพาหนะอื่นๆ โดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัท;
 (6) ใช “รถยนตที่เชา” ในการละเมิดกฎหมายและขอกำหนดหรือความเปนระเบียบเรียบรอยของสาธารณะและศีลธรรม;
 (7) ยกเลิกประกันอุบัติเหตุสำหรับ “รถยนตที่เชา” โดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัท;
 (8) นำ “รถยนตที่เชา” ออกนอกประเทศญี่ปุน; หรือ
 (9) กระทำการที่เปนการรบกวนบริษัทหรือ “ผูเชา” อื่นๆอยางชัดเจน (รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการทำให “รถยนตที่เชา” สกปรก เชน การทิ้งสิ่งของไวใน “รถยนตที่เชา”, การสูบบุหรี่ในรถยนตที่หามสูบบุหรี่)
 (10) กระทำการอื่นใดที่เปนการละเมิดเงื่อนไขในการจะเชาหรือ “เงื่อนไขการเชา” ที่กำหนดไวในขอ 7
ขอ 17 (การจอดรถที่ผิดกฎหมาย)
1 หาก “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” จอด “รถยนตที่เชา” ผิดกฎหมายซึ่งเปนการละเมิดกฎหมายจราจร เขา/เธอจะรายงานใหตำรวจที่มีอำนาจในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวของทราบในทันทีหลังจากที่จอดรถผิดกฎหมาย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“ตำรวจใน

พื้นที่”) และจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจายคาปรับ เชนเดียวกับคาใชจายในการลากจูง, การจัดเก็บและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการละเมิดกฎจราจร (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“การจัดการการละเมิด”)
2 เมื่อไดรับการแจงเรื่องการจอดรถที่ผิดกฎหมายของ “รถยนตที่เชา” จากตำรวจ บริษัทจะแจงให “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” ทราบและสั่งใหเขา/เธอ ทำการโยกยาย “รถยนตที่เชา” ในทันที และรายงานใหตำรวจในพื้นที่ใหดำเนินการ

จัดการกับการละเมิดกฎกอนที่จะหมดอายุระยะเวลาการเชาหรือตามเวลาที่ไดรับคำสั่งจากบริษัท และ “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” ตองปฏิบัติตามคำแนะนำเหลานี้หาก “รถยนตที่เชา” ไดรับการโยกยายโดยตำรวจ บริษัทอาจไปรับ “ร
ถยนตที่เชา” จากตำรวจเอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัท

3 หลังจากที่ใหคำสั่งตามวรรคกอน บริษัทจะยืนยันสถานะของการจัดการการละเมิดผานการแจงใหทราบถึงการละเมิดกฎจราจรและแจงการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัท; และหากการละเมิดยังไม
ไดรับการจัดการ บริษัทจะใหคำสั่งตามวรรคกอนซ้ำหลายครั้งกับ “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” จนกวาการละเมิดจะไดรับการจัดการเรียบรอย หาก “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” ไมปฏิบัติตามคำสั่งในวรรคกอน บริษัทอาจยกเลิกสัญญาเชาใน
ทันทีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาหรือเรียกรองและรองขอให “ผูเชา” และ “ผูขับขี่” สงคืน “รถยนตที่เชา” กลับในทันที “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” จะลงนามในเอกสารที่บริษัทกำหนด โดยเขา
/เธอจะยอมรับขอเท็จจริงในการจอดรถผิดกฎหมาย และเขา/เธอจะรายงานแจงตำรวจและปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายสำหรับผูฝาฝน (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จดหมายรับทราบ”)

4 แมจะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการรักษาขอมูลสวนตัวที่อางถึงในตอนตนของ “สัญญา” “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” ตกลงที่จะสงเอกสารตางๆใหกับคณะกรรมาธิการความปลอดภัยสาธารณะ เชน จดหมายคำอธิบายตามที่กำหนดในมาตรา 51 - 4 วรรค 
6 ของกฎหมายการจราจร, “จดหมายรับทราบ” และใบรับรองการเชา และจะใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตำรวจโดยการสงเอกสารตางๆ ที่มีขอมูลสวนตัวใหกับตำรวจ เชน “จดหมายรับทราบ” และใบรับรองการเชา หากบริษัทเห็นวามีความจำเปน



บทบัญญัติเพิ่มเติม : “สัญญา” จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2020

5 หาก “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” ยังดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการการละเมิดไมเสร็จเรียบรอยเมื่อถึงเวลาที่ตองสงมอบรถยนตที่เชาคืนและหากบริษัทตองมีคาใชจายที่จำเปนในการคนหา “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” หรือ
รถยนตที่เชา (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “คาใชจายในการคนหา”) หรือหากบริษัทตองมีคาใชจายที่จำเปนในการลากจูง, การจัดเก็บและการมารับรถยนต (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “คาใชจายในการจัดการยานพาหนะ”) กรณีนี้ 
“ผูเชา” จะตองชำระคาใชจายดังตอไปนี้ใหกับบริษัทภายในวันที่ครบกำหนดซึ่งจะกำหนดโดยบริษัท:

 (1) จำนวนเงินที่สอดคลองกับคาปรับสำหรับการจอดรถผิดกฎหมาย
 (2) เบี้ยปรับสำหรับการจอดรถผิดกฎหมายซึ่งจะถูกกำหนดไวที่ "การจอดรถที่ผิดกฎหมาย"ใน (https://rent.toyota.co.jp/global_th/guide/agreement.html) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เบี้ยปรับและคาปรับสำหรับการจอดรถผิดกฎหมาย” 

พรอมกับจำนวนเงินที่สอดคลองกับคาปรับสำหรับการจอดรถผิดกฎหมายใน (1) ดานบน
 (3) คาใชจายในการคนหาและคาใชจายในการจัดการยานพาหนะ
6 หลังจาก “ผูเชา” ไดชำระคาปรับสำหรับการจอดรถผิดกฎหมายกลาวตามบทบัญญัติของวรรคกอนใหกับบริษัทแลว และหากบริษัทไดรับเงินคาปรับสำหรับการจอดรถผิดกฎหมายคืน เนื่องจากไดมีการชำระคาปรับสำหรับจอดรถ

ผิดกฎหมายดังกลาวแลว หรือมีการฟองรองหรือคดีความถูกนำขึ้นพิจารณาในศาลครอบครัว บริษัทจะคืนเบี้ยปรับและคาปรับสำหรับการจอดรถผิดกฎหมายดังกลาวใหกับ “ผูเชา” 
ขอ 18 (ระบบ GPS)
1 ในบางกรณี อาจมีการติดตั้งระบบกำหนดตำแหนงบนโลก (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ระบบ GPS”) ไวที่รถยนตที่เชา “ผูเชา” และ “ผูขับขี่” ยินยอมใหทำการบันทึกขอมูลตำแหนงปจจุบัน เสนทางที่สัญจร ฯลฯ ของรถยนตที่เชาลงในระบบ

ที่กำหนดโดยบริษัท และยินยอมใหบริษัทใชขอมูลที่ไดทำการบันทึกดังกลาวนั้น สำหรับวัตถุประสงคดังตอไปนี้ :
 (1) เพื่อตรวจสอบวาไดสงคืนรถยนตที่เชาไวที่สถานที่ที่กำหนดแลว ในตอนที่สัญญาเชาสิ้นสุดลง
 (2) เพื่อตรวจสอบตำแหนงปจจุบันของรถยนตที่เชา ตามที่ไดระบุไวในรายการใดรายการหนึ่งของวรรค 1 ในขอ 24 และกรณีอื่นๆ ที่เห็นวามีความจำเปนตอการจัดการรถยนตที่เชาหรือเพื่อใหมีการปฏิบัติตามสัญญาเชา ฯลฯ
 (3) เพื่อใชในการวิเคราะหทางการตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการที่มอบใหแก “ผูเชา” และ “ผูขับขี่” และเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา 
2 จะถือวา “ผูเชา” และ “ผูขับขี่” ตกลงยินยอมที่จะใหขอมูลที่บันทึกไวในวรรคกอนใหแกโตโยตา มอเตอรส ในรูปแบบที่ไดดัดแปลงจนไมสามารถระบุ หรือเจาะจงบุคคลที่เปน“ผูเชา” และ “ผูขับขี่” และใหโตโยตา มอเตอรส นำขอมูล

ที่บันทึกไปใชเพื่อคนควาวิจัยเทคโนโลยีในการสรางระบบคมนาคม และการสรางแผนที่
3 หากบริษัทถูกขอใหเปดเผยขอมูลตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือไดรับคำสั่งหรือมีการรองขอจากศาล หนวยงานราชการ องคการมหาชนอื่นๆ ใหเปดเผยขอมูลซึ่งไดบันทึกไวดวยระบบ GPS ในวรรค 1 “ผูเชา” และ “ผูขับขี่” จะ

ยินยอมใหเปดเผยขอมูลนี้เทาที่จำเปน 
ขอ 19 (กลองติดรถยนต)
1 ในบางกรณี อาจมีการติดตั้งกลองติดรถยนตไวที่รถยนตที่เชา “ผูเชา” และ “ผูขับขี่” ยินยอมใหทำการบันทึกสถานการณการขับรถของ “ผูเชา” และ “ผูขับขี่” และยินยอมใหบริษัทใชขอมูลที่ไดทำการบันทึกดังกลาวนั้น สำหรับ

วัตถุประสงคดังตอไปนี้ :
 (1) เพื่อตรวจสอบสถานการณในตอนที่เกิดอุบัติเหตุ ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
 (2) เพื่อตรวจสอบสถานการณการขับรถของ “ผูเชา” และ “ผูขับขี่” ในกรณีที่เห็นวามีความจำเปนตอการจัดการรถยนตที่เชาหรือเพื่อใหมีการปฏิบัติตามสัญญาเชา ฯลฯ
 (3) เพื่อใชในการวิเคราะหทางการตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการที่มอบใหแก “ผูเชา” และ “ผูขับขี่” และเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา 
2 จะถือวา “ผูเชา” และ “ผูขับขี่” ตกลงยินยอมที่จะใหขอมูลที่บันทึกไวในวรรคกอนใหแกโตโยตา มอเตอรส ในรูปแบบที่ไดดัดแปลงจนไมสามารถระบุ หรือเจาะจงบุคคลที่เปน“ผูเชา” และ “ผูขับขี่” และใหโตโยตา มอเตอรส นำขอมูล

ที่บันทึกไปใชเพื่อคนควาพัฒนาการขับขี่อัตโนมัติ เทคโนโลยีในการเดินหนาอยางปลอดภัยและการสรางแผนที่
3 หากบริษัทถูกขอใหเปดเผยขอมูลตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือไดรับคำสั่งหรือมีการรองขอจากศาล หนวยงานราชการ องคการมหาชนอื่นๆ ใหเปดเผยขอมูลซึ่งไดบันทึกไวดวยกลองติดรถยนตในวรรค 1 “ผูเชา” และ “ผูขับขี่” 

จะยินยอมใหเปดเผยขอมูลนี้เทาที่จำเปน

บทที่ 5 : การสงคืนรถยนต
ขอ 20 (ความรับผิดชอบของผูเชาในการสงคืนรถยนต)
1 “ผูเชา” จะตองสงคืน “รถยนตที่เชา” กลับใหกับบริษัทในสถานที่ที่กำหนดใหสงคืนภายในวันหมดอายุระยะเวลาเชา
2 หาก “ผูเชา” ไมสามารถที่จะสงคืน “รถยนตที่เชา” ภายในระยะเวลาเชาอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือกเหตุสุดวิสัย เขา/เธอจะตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชาและปฏิบัติตามคำสั่งของบริษัท
ขอ 21 (การตรวจสอบรถยนตที่เชา)
1 “ผูเชา” จะสงคืน “รถยนตที่เชา” ตอหนาบริษัทโดยใหอยูในสภาพเชนเดียวกับเมื่อเวลาที่ถูกสงมอบยกเวนการเสื่อมสภาพและการสึกหรออันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติของ “รถยนตที่เชา” หรือการชำรุดที่ไมสามารถระบุไดวา

เกิดจาก"ผูเชา" หรือ "ผูขับขี่"
2 กอนที่จะสงคืน “รถยนตที่เชา” “ผูเชา” ยืนยันวาจะไมมีสิ่งของสวนตัวของ “ผูเชา” “ผูขับขี่” หรือผูโดยสารตกคางอยูภายใน “รถยนตที่เชา” 
ขอ 22 (เวลาในการสงคืนรถยนตที่เชา)
1 หากระยะเวลาการเชาถูกขยายออกไปตามขอ 11 “ผูเชา” จะตองจายอัตราคาเชาที่สอดคลองกับระยะเวลาการเชาภายหลังการเปลี่ยนแปลง หรือจายอัตราคาเชารวมกอนการเปลี่ยนแปลงและอัตราสำหรับระยะเวลาการเชาเพิ่มเติม

แลวแตวาจำนวนใดจะต่ำกวา
2 หาก “ผูเชา” สงคืน “รถยนตที่เชา” หลังจากเปลี่ยนระยะเวลาการเชาโดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัทตามที่กำหนดในขอ 11 เขา

/เธอจะตองจายเบี้ยปรับเทากับสองเทาของอัตราที่สอดคลองกับชั่วโมงเพิ่มเติมของระยะเวลาเชานอกเหนือไปจากอัตราที่กำหนดในวรรคกอน
ขอ 23 (สถานที่สงมอบคืนรถของเรนทอะคาร)
1 หาก “ผูเชา” เปลี่ยนสถานที่ที่กำหนดในการสงคืนตามขอ 11 เขา/เธอจะตองรับผิดชอบคาใชจายที่จำเปนสำหรับการสงตอรถยนต (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “คาใชจายในการสงตอ”)
2 หาก “ผูเชา” สงคืน “รถยนตที่เชา” ไปยังสถานที่อื่นที่ไมใชสถานที่ที่กำหนดในการสงคืนโดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัทตามที่กำหนดในขอ 11 เขา/เธอจะตองจายเบี้ยปรับเทากับสองเทาของ “คาใชจายในการสงตอ”
ขอ 24 (มาตรการที่ตองดำเนินการหากไมไดรับรถยนตที่เชาคืน)
1 หากเงื่อนไขใดๆตอไปนี้สามารถใชไดกับ “ผูเชา” บริษัทจะดำเนินมาตรการที่จำเปนเพื่อยืนยันตำแหนงที่ตั้งของ “รถยนตที่เชา” โดยการใชระบบสารสนเทศแสดงตำแหนงที่ตั้งของรถยนตและจัดสงรายงานความเสียหายของรถยนต

ที่ไมไดรับคืนใหกับสมาคมรถเชาแหงชาติ นอกเหนือจากการดำเนินการตามกฎหมาย เชน การยื่นฟองคดีทางอาญากับ “ผูเชา”
 (1) หาก “ผูเชา” ไมตอบสนองตอการรองขอของบริษัทในการสงคืน “รถยนตที่เชา” แมวาหลังจากระยะเวลาการเชาไดสิ้นสุดลงแลว; และ
 (2) หากพิจารณาแลววา “รถยนตที่เชา” ไมสามารถสงคืนไดเนื่องจากไมทราบที่อยูของ “ผูเชา”
2 หากเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของวรรคกอนสามารถใชได “ผูเชา” จะชำระคาใชจายที่เกิดในการคนหา “ผูเชา” และมารับ “รถยนตที่เชา”ใหกับบริษัท
ขอ 25 (ขอตกลงในการลงทะเบียนและการใชขอมูลการเชา)
1 แมจะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการรักษาขอมูลสวนตัวที่อางถึงในตอนตนของ “สัญญา” หากเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งสามารถใชไดกับ “ผูเชา” จะยินยอมใหลงทะเบียนขอมูลที่ตรงไปตรงมาบนพื้นฐานของความเปนจริงของการเชา 

รวมถึงชื่อ,วันเดือนปเกิด และหมายเลขใบอนุญาตขับขี่ ฯลฯ ของ“ผูเชา” (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ขอมูลการเชา”) ในระบบของสมาคมรถเชาแหงชาติและรายชื่อผูเชาที่ตองเฝาระวังสำหรับระยะเวลาไมเกิน 7 ป
 (1) หาก “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” ไมสามารถจายเบี้ยปรับและคาปรับสำหรับการจอดรถผิดกฎหมายที่ระบุไวในขอ 17 วรรค 5 ใหกับบริษัทไดภายในวันที่ครบกำหนดซึ่งกำหนดโดยบริษัท; และ
 (2) หากรายการใดรายการหนึ่งของวรรค 1 ในขอกอนหนานี้สามารถใชได
2 แมจะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการรักษาขอมูลสวนตัวที่อางถึงในตอนตนของ “สัญญา” “ผูเชา” ตกลงยินยอมในเรื่องดังตอไปนี้:
 (1) ขอมูลการเชาที่ลงทะเบียนกับระบบสมาคมรถเชาแหงชาติจะถูกใชโดยสมาคมรถเชาแหงชาติและสมาชิกของสมาคมรถเชาแหงชาติในแตละจังหวัดเชนเดียวกับบริษัทสมาชิกตางๆ
 (2) ขอมูลการเชาที่ลงทะเบียนกับรายชื่อผูเชาที่ตองเฝาระวังจะถูกใชโดยโตโยตามอเตอรคอรปอเรชันและโตโยตาเรนทัลแอนดลีสซิ่งสาขาตางๆ

บทที่ 6 : มาตรการตางๆ ในกรณีที่มีการชํารุดเสียหายเกิดอุบัติเหตุหรือถูกโจรกรรม
ขอ 26 (การชํารุดเสียหายของรถยนตที่เชา)
 หากมีการชำรุดเสียหายของ “รถยนตที่เชา” หรือปญหาอื่นๆที่เกิดขึ้น “ในชวงระยะเวลาในการใชงาน” “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” จะหยุดการใชงานรถยนตในทันทีแจงใหบริษัททราบและปฏิบัติตามคำสั่งของบริษัท
ขอ 27 (อุบัติเหตุ)
1 หากมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับ “รถยนตที่เชา” เกิดขึ้น “ในชวงระยะเวลาในการใชงาน” “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” จะหยุดการใชงานรถยนตในทันทีและดำเนินการตามมาตรการดังตอไปนี้ นอกเหนือไปจากมาตรการที่จำเปนตาม

กฎหมายโดยไมคำนึงถึงความรุนแรงของอุบัติเหตุ:
 (1) รายงานรายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใหบริษัททราบในทันทีและปฏิบัติตามคำสั่งของบริษัท;
 (2) หาก “รถยนตที่เชา” ตองไดรับการซอมแซมตามคำสั่งในรายการกอนหนานี้ ใหดำเนินการนำรถยนตเขาซอมที่สาขาของบริษัทหรือสาขาที่กำหนดใหโดยบริษัท ยกเวนกรณีที่ไดรับอนุมัติจากบริษัท
 (3) ใหความรวมมือกับบริษัทและบริษัทประกันภัยที่ทำสัญญากับบริษัทในการตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุและยื่นเอกสารทั้งหมดที่รองขอโดยบริษัทและบริษัทประกันภัยโดยทันที
 (4) ตองไดรับความยินยอมจากบริษัทกอนจะดำเนินการตกลงหาขอยุติหรือขอตกลงอื่นๆ กับบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุ
2 นอกเหนือไปจากเรื่องที่ระบุไวในวรรคกอน “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” จะจัดการและระงับขอพิพาทเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนความรับผิดชอบของตน
3 บริษัทจะใหคำแนะนำกับ “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” เกี่ยวกับการจัดการอุบัติเหตุและจะใหความรวมมือในการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
4 สำหรับรถยนตที่มีการติดตั้งอุปกรณบันทึกอุบัติเหตุสำหรับรถยนตไวแลว บริษัทจะบันทึกสถานการณในตอนที่เกิดการกระทบกระเทือน หรือมีการเบรคกระทันหันเกิดขึ้น ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบสถานการณในตอนที่เกิดอุบัติเหตุ
5 บริษัทจะดำเนินมาตรการ เชน ทำการตรวจสอบขอมูลที่บันทึกตามที่ระบุในวรรคกอน ในกรณีที่เห็นวามีความจำเปน

ขอ 28 (การโจรกรรม)
 หาก “รถยนตที่เชา” ถูกโจรกรรมหรือไดรับความเสียหาย “ในชวงระยะเวลาในการใชงาน” “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” จะตองดำเนินการตามมาตรการตอไปนี้:
 (1) รายงานเรื่องไปยังสถานีตำรวจที่ใกลที่สุดโดยทันที
 (2) รายงานสภาพความเสียหายของรถยนตใหกับบริษัทโดยทันทีและปฏิบัติตามคำสั่งของบริษัท
 (3) ใหความรวมมือกับบริษัทและบริษัทประกันภัยที่ทำสัญญากับบริษัทในการสืบสวนการขโมย/ความเสียหาย และ ยื่นเอกสารทั้งหมดที่รองขอโดยบริษัทและบริษัทประกันภัยโดยไมชักชา
ขอ 29 (การยกเลิกสัญญาเชาเนื่องจากรถยนตไมสามารถใชได)
1 หาก “รถยนตที่เชา” ใชไมไดในชวงระยะเวลาการเชาเนื่องจากการชำรุดเสียหายเกิดอุบัติเหตุถูกโจรกรรมหรือปญหาอื่นๆ (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“การชำรุดเสียหายหรือปญหาอื่นๆ”) สัญญาเชาจะสิ้นสุดลง
2 ในกรณีของวรรคกอน “ผูเชา” จะรับผิดชอบคาใชจายที่จำเปนสำหรับการมารับและการซอมแซม “รถยนตที่เชา” ในขณะที่บริษัทจะไมคืนคาเชาที่ไดรับกอนหนานี้ โดยมีเงื่อนไขวา “การชำรุดเสียหายหรือ

ปญหาอื่นๆ” ไมไดเกิดจากสาเหตุใดที่ระบุไวในวรรค 3 หรือ วรรค 5
3 หาก “การชำรุดเสียหายหรือปญหาอื่นๆ” เกิดจากขอบกพรองที่มีอยูกอนที่รถยนตจะถูกเชา ซึ่งไมเปนไปตามเงื่อนไขการเชารถ “ผูเชา” อาจจะไดรับการเสนอ “รถยนตที่เชาทดแทน” จากบริษัท ใหใชขอ 5 วรรค 3 บังคับโดยอนุโลม

กับเงื่อนไขของบทบัญญัติของ “รถยนตที่เชาทดแทน”
4 หาก “ผูเชา” ไมไดรับการเสนอ “รถยนตที่เชาทดแทน” ที่กลาวถึงในวรรคกอนบริษัทจะคืนเงินคาเชาที่ไดรับกอนหนานี้เต็มจำนวนใหกับ “ผูเชา” มีการบังคับใชเชนเดียวกันเมื่อไมสามารถนำเสนอ “รถยนตที่เชาทดแทน” ใหได
5 หากไมสามารถระบุสาเหตุ “การชำรุดเสียหายหรือปญหาอื่นๆ” วามาจาก “ผูเชา” "ผูขับขี่" หรือบริษัท บริษัทจะคืนเงินที่เหลือจากการเชาที่ไดรับกอนหนานี้ใหกับ “ผูเชา” โดยหักจำนวนของอัตราคาเชาสำหรับระยะเวลาตั้งแตเริ่ม

ตนการเชาไปจนถึงสิ้นสุด “สัญญาเชา”
6 ยกเวนสำหรับมาตรการตามที่บัญญัติไวในขอนี้ “ผูเชา” ไมอาจทำการเรียกรองใดๆกับบริษัทได ยกเวนในกรณีที่กำหนดไวในขอนี้ในเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายใดๆที่เกิดจากการไมสามารถที่จะใช “รถยนตที่

เชา” ได แตยกเวนกรณีที่การชำรุดเสียหายเกิดจากเจตนาหรือความประมาทอยางรายแรงของบริษัท

บทที่ 7 : การชดใชคาเสียหายและคาชดเชย
ขอ 30 (การชดใชคาเสียหายและคาชดเชยสำหรับธุรกิจโดยผูเชา)
1 หาก “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” ไดกอใหเกิดความเสียหายใดๆกับรถเชาของบริษัท (รวมถึงรถยนตที่เชาทดแทน ตามขอบังคับมาตราที่ 37) ในชวงระยะเวลาของการใชรถเชาที่ยืมไป “ผูเชา” จะตองชดใชคาเสีย

หายใหกับบริษัท จะยกเวนในกรณีที่ไมสามารถระบุวาเปนเหตุผลที่เกิดจาก “ผูเชา” หรือ “ผูขับข”
2 หากความเสียหายที่ผูเชาจะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย ดังที่กลาวถึงในวรรคกอนเกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุหรือการโจรกรรมและสงผลใหบริษัทไมสามารถที่จะใช “รถยนตที่เชา” ไดเพราะการชำรุดเสียหายเนื่องจากเหตุผล

อันเนื่องมาจาก “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” หรือเพราะ “รถยนตที่เชา” มีรอยตำหนิหรือมีกลิ่นเหม็น ผูเชาจะตองจายคาความเสียหายดังกลาวตามที่ระบุไวในตารางอัตรา
3 ในระหวางที่ใชรถยนตที่เชาไป (รวมถึงรถยนตที่เชาทดแทนตามขอบังคับมาตราที่ 37) จะถือวา"ผูเชา" หรือ "ผูขับขี่" จะตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากความประมาทหรือความเลินเลอของ"ผูเชา" หรือ 

"ผูขับขี่"ใหกับบุคลลที่สาม หรือบริษัท 
4 แมจะมีบทบัญญัติในวรรคกอน “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” จะไมตองจายคาชดเชยความเสียหายใดๆที่เกิดจากภัยพิบัติที่ถูกกำหนดใหเปนภัยพิบัติใหญตามมาตรา 2 ของพระราชบัญญัติความชวยเหลือดานการเงินพิเศษสำหรับภัยพิบัติ

ใหญ (กฎหมายเลขที่ 150 ป ค.ศ. 1962) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ภัยพิบัติใหญ”) หากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ“รถยนตที่
เชา”ซึ่งเกี่ยวของกับการสูญหายการชำรุดเสียหายหรือผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยในภูมิภาคที่ถูกกำหนดใหเปนสถานที่ที่ประสบภัยพิบัติ เวนแตเปนความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเลอรายแรงของ"ผูเชา" หรือ "ผูขับขี่"

ขอ 31 (การประกันภัย)
1  หาก “ผูเชา” ตองรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นตาม “สัญญา” และขอบังคับโดยละเอียด และรวมถึงกรณีที่"ผูขับขี่" ตองรับผิดชอบชดใชตามมาตรา 3 ในวรรคกอน เงินประกันสูงสุดถึงวงเงินดังตอไป

นี้จะถูกจายใหกับเขา/เธอตามกรมธรรมประกันอุบัติเหตุที่สรุปโดยบริษัทสำหรับ “รถยนตที่เชา” ทั้งนี้ การจายเงินประกันดังกลาวไมไดตกอยูภายใตการยกเวนในเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย 
 (1) คาสินไหมทดแทนความเสียหายสวนบุคคล: ไมจำกัดตอคน (รวมถึงประกันภัยความรับผิดภาคบังคับของรถยนต)
 (2) คาสินไหมทดแทนความเสียหายตอทรัพยสิน: ไมจำกัด (คาความเสียหายสวนแรก 50,000 เยน ตออุบัติเหตุแตละครั้ง)
 (3) คาสินไหมทดแทนความเสียหายตอรถยนต: สูงสุดตามมูลคาตลาด (คาความเสียหายสวนแรก 50,000 เยน แต 100,000 เยนสำหรับรถโดยสาร/รถบรรทุกขนาดใหญ)
 (4) คาสินไหมทดแทนความบาดเจ็บสวนบุคคล: สูงสุดไมเกิน 30,000,000 เยน ตอคน
2 “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” จะรับผิดชอบคาใชจายของความเสียหายที่เงินประกันจะไมจายหรือความเสียหายที่เกินจำนวนเงินประกันที่จะจายตามบทบัญญัติในวรรคกอน
3 ในกรณีที่บริษัทมีการจายเงินคาใชจายของความเสียหายที่ตองรับผิดชอบโดย “ผูเชา” หรือ “ผูขับขี่” ตามบทบัญญัติในวรรคกอน “ผูเชา”หรือ “ผูขับขี่” จะจายเงินคืนใหกับบริษัทโดยทันทีสำหรับคาใชจายดังกลาว
4 คาใชจายของความเสียหายที่สอดคลองกับคาความเสียหายสวนแรกของเงินประกันที่ระบุไวในวรรค 1 จะตองรับผิดชอบโดยบริษัทหาก “ผูเชา” ไดจายเงินคาความเสียหายสวนแรกใหกับบริษัท

ลวงหนาแลว; แต “ผูเชา” จะตองรับผิดชอบ หากเขา/เธอยังไมไดชำระคาความเสียหายสวนแรกไว
5 จำนวนเงินที่เทากับเบี้ยประกันสำหรับกรมธรรมประกันอุบัติเหตุที่กำหนดในวรรค 1 จะถูกรวมอยูในอัตราคาเชา

บทที่ 8 : การยกเลิก
ขอ 32 (การยกเลิกสัญญาเชา)
 หาก “ผูเชา” ละเมิด “สัญญา” และขอบังคับโดยละเอียดในชวงระยะเวลาการเชา บริษัทอาจยกเลิก “สัญญาเชา” โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาหรือออกหมายเรียกและรองขอใหสงคืน “รถยนตที่เชา” กลับในทันที ในกรณีดัง

กลาว บริษัทจะคืนเงินที่เหลือจากคาเชาที่ไดรับกอนหนานี้ใหกับ “ผูเชา” โดยหักจำนวนของอัตราคาเชาสำหรับระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนการเชาไปจนถึงสิ้นสุดการเชา และคาชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการยกเลิกสัญญา
ขอ 33 (การยกเลิกโดยสมัครใจ)
1 “ผูเชา” อาจยกเลิก “สัญญาเชา” ในชวงระยะเวลาการเชาไดโดยไดรับความยินยอมจากบริษัท ในกรณีดังกลาวบริษัทจะคืนเงินคาเชาที่ไดรับกอนหนานี้ใหกับ “ผูเชา” โดยหักจำนวนของอัตราคาเชาสำหรับระยะเวลาตั้งแตเริ่มตน

การเชาไปจนถึงการสงคืน “รถยนตที่เชา”
2 เมื่อ “สัญญาเชา” ถูกยกเลิกตามที่อธิบายไวในวรรคกอน “ผูเชา” จะชำระเงินคาธรรมเนียมการยกเลิกตอไปนี้ใหกับบริษัท : คาธรรมเนียมการยกเลิก = { (อัตราขั้นพื้นฐานสำหรับระยะเวลาการเชาที่กำหนด) - (อัตราขั้นพื้นฐาน

สำหรับระยะเวลาตั้งแตวันเริ่มตนของการเชาจนถึงการสงคืนรถยนต) } × 50%

บทที่ 9 : บทเบ็ดเตล็ด
ขอ 34 (การหักลางภาระผูกพันรวม)
 หากบริษัทมีภาระผูกพันทางการเงินกับ “ผูเชา” ตาม “สัญญา” และขอบังคับโดยละเอียด บริษัทอาจหักลางภาระผูกพันทางการเงินดังกลาวออกจากภาระผูกพันทางการเงินที่ “ผูเชา” มีตอบริษัทได
ขอ 35 (ภาษีมูลคาเพิ่ม)
 “ผูเชา” จะตองจายภาษีมูลคาเพิ่ม (รวมถึงภาษีบำรุงทองที่) ที่มีการเรียกเก็บจากการทำธุรกรรมภายใต “สัญญา” และขอบังคับโดยละเอียดใหกับบริษัท
ขอ 36 (คาปรับในการชำระเงินลาชา)
 หาก “ผูเชา” และบริษัทมีการเพิกเฉยหรือละเลยในการดำเนินการตามภาระผูกพันทางการเงินภายใต “สัญญา” และขอบังคับโดยละเอียด ฝายนั้นจะตองจายคาปรับในการชำระเงินลาชาใหกับอีกฝายใน

อัตราดอกเบี้ย 14.6% ตอปี
ขอ 37 (ตัวแทนเชา)
 หาก “รถยนตที่เชา” ถูกเชาจากบริษัทอื่นในนามของบริษัท (บริษัทดังกลาวซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ตัวแทนเชา”) คำวา “บริษัท” ที่ใชใน “สัญญา” จะถูกแทนที่ดวย “ตัวแทนเชา” แตไมรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวของกับ “การจัดการขอมูลสวน

ตัว” ขอ12, ขอ16, ขอ 26 -28 (แตหมายเลขติดตอในกรณีของการชำรุดเสียหาย อุบัติเหตุ โจรกรรม ฯลฯ จะเปนหมายเลขโทรศัพทของบริษัทและ “ตัวแทนเชา”) และ ขอ 39
ขอ 38 (กฎหมายที่ใชบังคับ)
1 กฎหมายที่ใชบังคับคือกฎหมายของประเทศญี่ปุน
2 ในกรณีที่มีขอความขัดแยงกันระหวางสัญญาภาษาญี่ปุนและสัญญาในภาษาอื่นๆเชนสัญญาภาษาอังกฤษใหยึดฉบับภาษาญี่ปุนเปนหลัก
ขอ 39 (การแสดงสัญญาและขอบังคับโดยละเอียด)
1 บริษัทอาจมีการแกไข “สัญญา” และขอบังคับโดยละเอียดหรืออาจจะจัดทำขอบังคับโดยละเอียดของ “สัญญา” แยกตางหากโดยจะประกาศไวที่โฮมเพจของบริษัทไวลวงหนา
2 หากมีการแกไข “สัญญา” และขอบังคับโดยละเอียดเหลานี้หรือมีการจัดทำขอบังคับโดยละเอียดของ “สัญญา” แยก บริษัทจะจัดแสดงไวในสำนักงานขาย รวมทั้งอธิบายไวในแผนพับและตารางอัตราที่ออกโดยบริษัทและปด

ประกาศไวบนเว็บไซตของบริษัท มีการบังคับใชเชนเดียวกันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ “สัญญา” หรือขอบังคับโดยละเอียดดังกลาว
ขอ 40 (ศาลที่มีเขตอำนาจ)
 หากมีขอพิพาทใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ตาม “สัญญา” และขอบังคับโดยละเอียด ศาลที่มีเขตอำนาจในเขตที่ตั้งของสำนักงานใหญของบริษัทจะเปนศาลที่มีอำนาจเด็ดขาดในการวินิจฉัยและตัดสินเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้


