Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem vozidla
1.

3.2.2.

Havarijní pojištění vozidla. Spoluúčast ve výši 10.000,- Kč
bude v případě pojistné události odečtena nájemci z kauce.
Nájemce však nese odpovědnost za škody, které nebudou
hrazeny havarijním pojištěním, v případě vlastního
zavinění vzniku pojistné události;

3.2.3.

Pravidelný servis a údržbu vozu pronajímatelem před jeho
převzetím nájemcem;

3.2.4.

Dálniční známky platné na území České republiky,
Slovenské republiky a Rakouska;

3.2.5.

Běžné opotřebení vozidla;

3.2.6.

Cenu za úklid dle aktuální sazby uvedené na internetových
stránkách pronajímatele www.adventurent.cz v sekci
Ceník a podmínky. Cenu za úklid požaduje pronajímatel po
nájemci v případě, je-li vůz pronajat na 6 (šest) a méně dní.
V případě pronájmu 7 (sedm) a více dní pronajímatel tuto
částku vůči nájemci neuplatňuje;

3.2.7.

Cenu za movité vybavení vozu, které je nedílnou součástí
vozu a které je blíže vymezeno v předávacím protokolu
vozidla, jež je přílohou nájemní smlouvy.

Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)
společnosti Adventurent, s.r.o., IČ: 096 13 617, se sídlem
Rybízová 477/7, Medlánky, 621 00 Brno, provozovatelem
internetových stránek www.adventurent.cz (dále jen
„pronajímatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi
pronajímatelem a nájemcem (dále jen „nájemce“) vyplývající z
uzavřené smlouvy o pronájmu vozidla a případně dalších
smluv s nájmem vozidla souvisejících (dále jen „nájemní
smlouva“ či „smlouva o pronájmu vozidla“).
VOP jsou veřejně dostupné na internetových stránkách
pronajímatele www.adventurent.cz v sekci Ceník a
podmínky. Aktuální znění VOP je nájemci k dispozici
v pronajatém vozidle u dokladů k vozidlu.
Není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak, řídí se smlouva
těmito VOP.

2.

Objednávka vozidla

2.1.

Nájemce objednává vůz prostřednictvím elektronické
objednávky na internetových stránkách pronajímatele
www.adventurent.cz (dále jen „internetové stránky“ nebo
„web“), pomocí kontaktních telefonů či přímo prostřednictvím
e-mailu info@adventurent.cz. Nájemce se zavazuje uvádět
vždy pravé, úplné a platné údaje o své totožnosti, zejména
jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, případně sídla
právnické osoby, telefonický a e-mailový kontakt, popř. další
údaje vyžadované pronajímatelem.

3.3.

Nájemné nezahrnuje a nájemce je sám povinen nést zejména
tyto náklady:
3.3.1.

Doplňování kvalitního paliva Diesel na certifikovaných
čerpacích stanicích;

3.3.2.

Opravy vozu v důsledku použití nekvalitních pohonných
hmot;

3.3.3.

Opravy a výměny pneumatik v případě defektu a dalšího
příslušenství vozu;

2.2.

Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká
Potvrzením rezervace, které pronajímatel zasílá nájemci
elektronickou poštou na e-mailovou adresu nájemce
uvedenou v objednávce.

3.3.4.

Mýtné, silniční a jiné poplatky, včetně pokut od policejních
a jím podobných orgánů jakéhokoliv státu vyjma
dálničních známek uvedených pod bodem 3.2.4 těchto
VOP;

2.3.

Nájemce je povinen uhradit pronajímateli rezervační poplatek
ve výši 50% nájemného (dále jen „rezervační poplatek“)
nejpozději do tří (3) pracovních dnů od Potvrzení rezervace.
Pronajímatel má až do úhrady rezervačního poplatku právo
přijímat na vůz objednávky dalších zájemců.

3.3.5.

Spoluúčast ve výši 10.000,- Kč v případě pojistné události
(dále jen „spoluúčast“);

3.3.6.

Nadměrné opotřebení vozidla;

3.3.7.

Veškeré další náklady spojené s provozem vozu, není-li v
těchto VOP uvedeno jinak.

2.4.

Smlouva o pronájmu vozidla bude mezi pronajímatelem a
nájemcem vždy uzavřena písemně nejpozději při předání
vozidla k užívání nájemci.

3.

Nájemné a platební podmínky

3.1.

Nájemné za pronájem vozidla a doplňkové vybavení je
stanoveno v ceníku uveřejněného na internetových stránkách
pronajímatele:

3.2.

3.1.1.

sazba v Kč včetně DPH za každý jeden kalendářní den
trvání nájemní smlouvy ode dne převzetí vozu až do jeho
vrácení;

3.1.2.

v případě některého doplňkového vybavení paušální cena
výpůjčky.

Nájemné zahrnuje:
3.2.1.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem
vozidla;
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3.4.

Překročí-li denní průměr kilometrů najetých nájemcem po
dobu trvání nájemní smlouvy 400 km, je nájemce povinen
hradit 3,- Kč za každý navíc najetý kilometr (dále jen „nadlimitní
poplatek“). Počet najetých kilometrů za jeden den se vypočte
jako denní průměr najetých kilometrů za celou dobu trvání
nájmu.

3.5.

Nájemce je povinen složit k rukám pronajímatele kauci ve výši
20.000,- Kč (dále jen „kauce“). Pronajímatel vrátí kauci nájemci
v termínu uvedeném v čl. 9.6. těchto VOP, přičemž je oprávněn
kauci ponížit o jeho pohledávky vůči nájemci vyplývající z
nájemní smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, o úhradu
nájemného, spoluúčasti, úhradu nadlimitního poplatku, úhradu
smluvních pokut, úhradu storno poplatků, úhradu nákladů
vzniklých při opravách poškození vozu či úhradu nákladů
souvisejících s jeho čištěním nad rámec běžného znečištění,
úhradu poškozeného či zničeného doplňkového vybavení
apod.
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3.6.

Kauci hradí nájemce pronajímateli nejpozději pět (5) dnů přede
dnem převzetí vozidla. V případě, že k rezervaci vozu dojde
méně než pět (5) dní přede dnem jeho převzetí, uhradí nájemce
pronajímateli kauci nejpozději jeden (1) pracovní den před
převzetím vozu. Ve výjimečných případech je možné po
předchozí domluvě uhradit kauci v hotovosti při předání vozu.
V tomto případě je nezbytné, aby měl nájemce v hotovosti
přesnou částku odpovídající sjednané kauci.

3.7.

Nájemné bude nájemcem pronajímateli uhrazeno ve dvou
částech. Nejpozději do tří (3) pracovních dnů od Potvrzení
rezervace dle čl. 2.2. těchto VOP uhradí nájemce pronajímateli
rezervační poplatek ve výši 50% nájemného. Zbývající druhou
část nájemného uhradí nájemce nejpozději pět (5) dnů přede
dnem převzetí obytného vozu. V případě, že k rezervaci vozu
dojde méně než pět (5) dní přede dnem jeho převzetí, uhradí
nájemce nájemné v plné výši do tří (3) pracovních dnů od
Potvrzení rezervace dle čl. 2.2. těchto VOP.

3.8.

4.2.

Nájemce si s pronajímatelem dohodne předem telefonicky
nebo e-mailem předpokládaný čas předání vozu, není-li ve
smlouvě již čas předání konkrétně stanoven. Nájemce bere na
vědomí, že předání a převzetí vozu trvá cca 60 až 90 min.

4.3.

Vůz je nájemci předáván čistý, plně funkční a s plnou nádrží
pohonných hmot a lahví PB na vaření o hmotnosti alespoň 2
kg. Dále s plným obsahem nádrže na pitnou vodu a
vyprázdněnou nádrží na odpadní vodu a plně nabitou palubní
baterií.

4.4.

Stav vozu při převzetí nájemcem je zachycen v předávacím
protokolu, který nájemce podepisuje v den převzetí vozu a
který obsahuje také poučení nájemce o technických a
provozních parametrech vozidla. Pronajímatel si při předávání
předmětného vozidla vyhrazuje právo pořídit foto – video
záznam stavu vozu.

4.5.

Po dobu trvání nájmu vozidla je nájemci umožněno parkování
jednoho osobního automobilu v místě předání vozu.
Pronajímatel však upozorňuje, že se nejedná o střežené
parkování. Riziko případné škody na osobním automobilu (z
důvodu poškození, odcizení, živelné pohromy, apod.) proto
nese sám nájemce a pronajímatel za případné škody

Nájemné, kauci i případné další platby související s nájemní
smlouvou nájemce uhradí bezhotovostním převodem (vyjma
případu uvedeného v bodě 3.6. těchto VOP), a to:
3.8.1.

v případě platby v korunách českých na účet pronajímatele
č.ú.: 2201883945/2010 vedený u Fio banky, a.s. nebo

3.8.2.

v případě platby v EURO na účet pronajímatele č.ú.:
2101883956/2010 vedený u Fio banky, a.s.

neodpovídá.

5.

Provoz vozidla

5.1.

Nájemce je povinen vůz užívat výhradně na zpevněných
pozemních komunikacích, v souladu s právním řádem státu, ve
kterém se nachází, v souladu s návodem k obsluze a s
náležitou péčí.

5.2.

Vozidlo jsou oprávněni řídit výhradně držitelé řidičského
oprávnění skupiny B, které nájemce uvedl v nájemní smlouvě
při převzetí vozu a jež řidičským průkazem dané skupiny
disponují nejméně po dobu 3 let. Nájemce nejpozději při
převzetí vozidla pronajímateli předloží platné doklady
oprávněných osob, a to řidičský průkaz a průkaz totožnosti.
Nájemce a osoby oprávněné k řízení vozidla udělili
pronajímateli souhlas s pořízením kopie řidičského oprávnění a
průkazu totožnosti za účelem jejich identifikace.

3.10.2. Pokud k zániku nájemní smlouvy z výše uvedeného
důvodu dojde v období 29 dnů až 4 dny přede dnem
převzetí vozu – 50% z nájemného;

5.3.

Ve voze je zakázáno kouřit (včetně elektronických cigaret).
Nájemce odpovídá za dodržování tohoto omezení za všechny
osoby, které vozidlo užívají spolu s ním.

3.10.3. Pokud k zániku nájemní smlouvy z výše uvedeného
důvodu dojde 3 dny a méně přede dnem převzetí vozu –
100% z nájemného.

5.4.

Do vozu je zakázáno vpouštět jakákoliv zvířata. Pokud bude ve
vozidle zjištěn pobyt zvířete, bude auto považováno za hrubě
znečištěné. Nájemce je v daném případě povinen uhradit
pronajímateli skutečně vynaložené náklady na případnou
dezinfekci vozidla.

5.5.

Nájemce je oprávněn s vozem vyjíždět do zahraničí v rámci
Evropy do všech zemí uvedených v seznamu na příslušné
Mezinárodní automobilové pojišťovací kartě vozidla (tzv.
Zelená karta). Nájemce nesmí s vozem cestovat do takových
oblastí, kde hrozí zvýšené nebezpečí poškození vozidla,
zejména do oblastí přírodních katastrof, ozbrojených či
válených konfliktů.

5.6.

Nájemce je povinen do vozu doplňovat výhradně kvalitní
palivo Diesel. V nezbytném případě je nájemce oprávněn
vyměnit PB láhev na vaření, přičemž se zavazuje tuto láhev
vyměnit pouze za PB láhev stejného typu (CAMPING-GAZ 907).

5.7.

Pronajímatel neodpovídá nájemci za škodu na věcech
vnesených do vozu či těch, které budou uloženy v externích
úložných prostorech vozu (nosič na kola apod.).

5.8.

Pronajímatel nájemce upozorňuje, že povinná výbava vozidla
odpovídá českým právním předpisům. V případě cesty do
zahraničí je nájemce povinen zohlednit příslušné právní
předpisy dané země a pronajímatel za případné nedostatky v
povinné výbavě vozidla dle právního řádu nájemcem
navštívené země neodpovídá.

3.9.

Pokud nájemce neuhradí jakoukoliv z výše uvedených částek v
řádném termínu, má pronajímatel právo od nájemní smlouvy
odstoupit. Uplatnění práva na odstoupení ze strany
pronajímatele nezbavuje nájemce povinnosti hradit storno
poplatek dle čl. 3.10. těchto VOP.

3.10.

V případě odstoupení pronajímatele od smlouvy z důvodu
uvedeného v čl. 3.9. těchto VOP a v případě zániku nájemní
smlouvy z důvodů na straně nájemce, je nájemce povinen
pronajímateli uhradit následující storno poplatky:

3.10.1. Pokud k zániku nájemní smlouvy z výše uvedeného
důvodu dojde od Potvrzení rezervace do 30 dnů přede
dnem převzetí vozu – 20% z nájemného;

3.11.

Při předčasném vrácení vozu pronajímatel nespotřebovanou
část nájemného nájemci nevrací.

3.12.

Dohodnou-li se smluvní strany na prodloužení sjednané doby
nájmu, je rozdíl nájemného dle počtu skutečně ukončených
dnů splatný nejpozději v hotovosti při předání vozu zpět
pronajímateli. Prodloužení sjednané doby nájmu musí být
učiněno písemně (žádost nájemce o prodloužení, jakož i
souhlas pronajímatele s prodloužením nájmu včetně úpravy
doby předání, bude učiněno prostřednictvím e-mailové
komunikace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak).

4.

Předání vozu a jeho příslušenství

4.1.

Pronajímatel předá vůz nájemci na místě dohodnutém v
nájemní smlouvě po prokázání jeho totožnosti alespoň dvěma
osobními doklady, z nichž jeden musí být řidičský průkaz
prokazující existenci řidičského oprávnění nájemce pro
skupinu B po dobu delší než 3 roky. Nájemce výslovně souhlasí
s tím, aby si Pronajímatel zajistil kopie těchto dokladů, které
budou v jeho dispozici po celou dobu trvání nájmu vozu. V den
převzetí vozu stanoveném v nájemní smlouvě je nájemce
povinen vůz převzít v místě předání v předem domluveném
čase.

Adventurent, s.r.o.
info@adventurent.cz / www.adventurent.cz
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6.

Práva a povinnosti nájemce

6.1.

Nájemce je oprávněn na základě uzavřené nájemní smlouvy
dočasně po stanovenou dobu užívat vozidlo, které mu za tím
účelem přenechá pronajímatel.

6.2.

Nájemce je oprávněn užívat vozidlo za účelem rekreace
nájemce a spolucestujících osob.

6.3.

Nájemce je povinen řídit se smlouvou a těmito VOP.

6.4.

Nájemce je povinen:
6.4.1.

před převzetím vozidla seznámit se se stavem vozidla a
jeho obsluhou;

6.4.2.

dodržovat instrukce výrobce vozidla týkající se provozu
vozidla;

6.4.3.

používat vozidlo způsobem souladným s obecně
závaznými právními předpisy, především při užívání
vozidla dodržovat pravidla silničního provozu;

6.4.4.

dbát, aby na vozidle nevznikla škoda a nedošlo k jeho
nadměrnému opotřebení;

6.4.5.

chránit vozidlo před odcizením, zneužitím, ztrátou,
poškozením či zničením;

6.4.6.

vždy při parkování vozidla použít veškerá zabezpečovací
zařízení, kterými je vozidlo vybaveno, vozidlo vždy
uzamknout a nenechávat ve vozidle klíče, doklady, které
byly nájemci předány při převzetí vozidla;

6.4.7.

hradit náklady spojené s užíváním a provozem vozidla,
zejména hradit provozní kapaliny, tedy pohonné hmoty,
kapalinu do ostřikovačů, močovinu Ad-blue.;

6.4.8.

provádět a hradit náklady na běžnou údržbu vozidla a
menší opravy vozidla, např. výměna a huštění pneumatik;

6.4.9.

6.6.

6.6.1.

používat vozidlo k vlečení jakýchkoliv přívěsů;

6.6.2.

používat vozidlo pro účely sportovního, výcvikového,
výukového nebo zkušebního řízení;

6.6.3.

provádět jakékoliv servisní zásahy, úpravy, výměny dílů
nebo agregátů vozidla;

6.6.4.

opatřit vozidlo reklamními či jinými polepy ať již trvalého či
dočasného charakteru. Výjimkou jsou dálniční známky
nebo obdobné ceniny nezbytné pro provoz vozidla, které
je nájemce povinen bezezbytku odstranit před vrácením
vozidla pronajímateli;

6.6.5.

přenechat vozidlo k užívání jiným osobám než osobám
výslovně uvedeným ve smlouvě jako osoby oprávněné
řídit vozidlo. Pokud nájemce bez souhlasu pronajímatele
předá řízení vozidla jiné osobě než osobě oprávněné
nájemní smlouvou, ztrácí nárok na omezení své
odpovědnosti na základě sjednaných podmínek rozsahu
krytí dle smlouvy a nese veškerá rizika spojená se vznikem
případné škody.

6.7.

Nájemce odpovídá za to, že osoby uvedené ve smlouvě jako
osoby oprávněné řídit vozidlo, jsou řidiči s platným řidičským
oprávněním pro příslušnou skupinu. Nájemce je povinen
zajistit a odpovídá za to, že tyto osoby se budou při užití
vozidla řídit uzavřenou smlouvou a těmito VOP.

6.8.

Nájemce nese plnou odpovědnost za škody vzniklé
pronajímateli či třetím osobám nesprávným či nezákonným
užíváním vozidla.

7.

Nehody a poruchy

7.1.

Vůz je havarijně pojištěn včetně odcizení a vandalismu se
spoluúčastí 10.000,- Kč. Současně má vozidlo uzavřené
zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidel. Pojištění
vozu je sjednáno u společnosti Allianz pojišťovna, a.s.

7.2.

Havarijní pojištění se nevztahuje zejména, nikoli však výlučně,
na následující škody:

udržovat vozidlo v čistotě;

6.4.10. řádně poučit osoby oprávněné k řízení vozidla o právech a
povinnostech vyplývajících ze smlouvy;
6.4.11. vozidlo pravidelně kontrolovat z hlediska funkčnosti
veškerých jeho komponent. Jakékoliv závady vozidla je
nájemce povinen sdělit neprodleně pronajímateli. V
případě závady mající vliv na provozuschopnost vozidla, je
nájemce povinen okamžitě přestat vozidlo užívat a
kontaktovat pronajímatele;

-

škody vzniklé na interiéru vozu, pokud nebyl poškozen
vlivem dopravní nehody nebo násilným vniknutím,

-

ztrátu vybavení vozu, pokud k ní nedošlo násilným
vniknutím,

-

zavazadla a přepravovaný náklad,

-

poškození pneumatik a disků vozu,

-

poškození markýzy nebo vysouvací střechy vzniklé jejich
nesprávnou manipulací, důsledkem větru či jejich
nesprávným zajištěním před jízdou,

-

škody způsobené v důsledku vniknutí třetí osoby do
nezajištěného (nezamknutého) vozu,

vozidlo pronajmout, půjčit, prodat, darovat, zcizit, zastavit
ani zatížit nároky třetích stran nebo s vozidlem
provozovat výdělečnou činnost. V případě porušení tohoto
ustanovení VOP je pronajímatel oprávněn od nájemní
smlouvy s okamžitou platností odstoupit a požadovat po
nájemci úhradu nájemného ve výši dvojnásobku dle čl.
3.1.1 těchto VOP za celou dobu nájmu;

-

škody vzniklé v důsledku porušení zákazu konzumace
alkoholických, omamných či psychotropních látek (drog)
před a za jízdy s vozem,

-

odcizení vozu, pokud nebyl řádně zajištěn (uzavřen a
uzamčen),

-

zpronevěru vozu,

6.5.2.

užít vozidlo k trestné činnosti ani jiné činnosti v rozporu s
právními předpisy;

-

škody vzniklé jízdou či jinou manipulací s vozidlem mimo
zpevněné silnice.

6.5.3.

řídit vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo
jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost
reakce nebo osobě, která takové látky požila, přenechat
vozidlo k řízení;

6.5.4.

přetěžovat vozidlo nad přípustnou mez;

6.4.12. písemně oznámit pronajímateli změnu údajů uvedených v
nájemní smlouvě, a to nejpozději do 3 (tří) kalendářních
dnů ode dne účinnosti takové změny. V případě nesplnění
této povinnosti nese nájemce odpovědnost za případnou
škodu vzniklou nesplněním této povinnosti.
6.4.13. pro účely kontroly oprávněnosti užívání vozidla mít u sebe
nájemní smlouvu, popř. její kopii.
6.5.

Nájemce bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele
není oprávněn:

Nájemce není oprávněn:
6.5.1.
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7.3.

Nájemce je povinen pronajímateli neprodleně ohlásit jakoukoli
škodu vzniklou na vozidle, zdraví či majetku třetí osoby
způsobenou provozem vozu. Dále je nájemce povinen
pronajímateli neprodleně nahlásit jakoukoli závadu, poruchu,
potřebu opravy či jakoukoli další skutečnost způsobilou
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narušit užívání vozu. Nájemce je v těchto případech povinen
kontaktovat pronajímatele na telefonním čísle +420 605
191 001 (David Košťál), popř. telefonním čísle +420 775
698 648 (Matúš Ranuša) a postupovat dle jeho pokynů.
7.4.

Veškeré škody způsobené na vozidle třetími osobami (odcizení,
poškození, vandalismus – zjištěný i nezjištěný pachatel včetně
sprejerů apod.) a v důsledku dopravních nehod musí být vždy a
v každém státě šetřeny příslušnou policií a nájemce je povinen
dodat pronajímateli písemný a čitelný protokol této policie. V
případě dopravní nehody je nájemce dále povinen sepsat
veškeré účastníky a svědky nehody s uvedením jména,
příjmení a adresy, a zajistit fotodokumentaci nehody včetně
fotografie registračních značek účastníků nehody. Nepojízdný
vůz nájemce zabezpečí před dalším poškozením nebo
odcizením. Škody, u kterých nájemce nedoloží potvrzení policie
o způsobení škody třetí osobou, se považují za škody
způsobené nájemcem.

7.5.

7.11.

Nájemce se tímto vzdává práva na náhradu škody, která mu
může v důsledku poruchy vozidla vzniknout.

7.12.

Nájemce se vzdává nároku na náhradu škody, která mu vznikla
v důsledku skutečnosti, že vozidlo nebylo způsobilé k provozu
a/nebo k užívání určenému ve smlouvě nebo k užívání, k
němuž vozidlo obvykle slouží.

8.

Ukončení nájmu

8.1.

Nájem počíná běžet okamžikem převzetí vozidla nájemcem od
pronajímatele a končí uplynutím sjednané doby. Konkrétní
doba nájmu vozidla je vždy uvedena v nájemní smlouvě.

8.2.

Pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitou
účinností a vozidlo nájemci odebrat zejména v těchto
případech:

Škody, na které se nevztahuje havarijní pojištění, se zavazuje
nájemce uhradit pronajímateli při vrácení vozu, nedohodnou-li
se pronajímatel a nájemce písemně jinak.

7.6.

Škody, na které se vztahuje havarijní pojištění, hradí při
dodržení podmínek stanovených pojišťovnou příslušná
pojišťovna. Spoluúčast při vzniku pojistné události hradí
nájemce.

Nájemce se zavazuje uhradit rozdíl mezi vzniklou škodou a pojišťovnou
vyplaceným plněním pronajímateli. Výše spoluúčasti bude vždy
doložena ze strany pronajímatele dopisem od příslušné pojišťovny.
7.7.

V případě dopravní nehody, poškození či odcizení vozu je
nájemce povinen poskytnout pronajímateli veškerou
nezbytnou součinnost při řešení pojistné události. Nájemce v
takovém případě nemá nárok na poskytnutí náhradního vozu
ze strany pronajímatele nebo jinou kompenzaci nad rámec
sjednaných asistenčních služeb v rámci havarijního pojištění.

7.8.

Nájemce není oprávněn k provádění jakýchkoli oprav či úprav
vozu bez výslovného svolení pronajímatele. Nájemce je
povinen řídit se pokyny pronajímatele pro jakékoli opravy
vozu. Vůz je krytý zárukou výrobce, případnou opravu je proto
nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě
předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, neníli s pronajímatelem dohodnuto jinak. V případě takovéto
poruchy nájemce bere na vědomí, že nemá ze strany
pronajímatele nárok na výměnu vozu nebo jinou kompenzaci.

7.9.

V případě jakékoliv škody na voze způsobené nájemcem či v
souvislosti s užíváním vozu nájemcem, která vůz vyřadí z
provozu, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat
rovněž škodu spočívající v ušlém zisku, který v této souvislosti
pronajímateli vznikl.

7.10.

V případě, že nájemce provozem vozu nedodrží dopravní či jiné
předpisy příslušného státu, na základě kterého bude
provozovateli vozidla vyměřena pokuta, bere nájemce na
vědomí, že pronajímatel poskytne příslušným orgánům
potřebné údaje směřující k identifikaci pachatele konkrétního
přestupku. Pronajímatel identifikační údaje nájemce
příslušnému orgánu neposkytne pouze v případě, že
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nájemce užívá vozidlo v rozporu s podmínkami
stanovenými v nájemní smlouvě, VOP nebo obecně
závaznými právními předpisy;

8.2.2.

nájemce užívá vozidlo způsobem, kterým způsobuje
pronajímateli škodu, nebo v důsledku kterého
pronajímateli škoda může vzniknout;

8.2.3.

nájemce nesplní kterýkoliv ze svých závazků podle
nájemní smlouvy, zejména pak, je-li v prodlení s plněním
svých závazků vůči pronajímateli o více než 30 (třicet)
kalendářních dní;

8.2.4.

vozidlo bylo zaviněním nájemce poškozeno;

8.2.5.

proti nájemci bylo zahájeno insolvenční řízení, exekuční
řízení nebo jiné obdobné řízení;

8.2.6.

nájemce poskytl pronajímateli při uzavírání nájemní
smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace;

8.2.7.

nájemce neoznámí řádně pronajímateli a/nebo
příslušnému státnímu orgánu dopravní nehodu,
poškození, zničení nebo odcizení vozidla nebo jiné
skutečnosti, v důsledku kterých došlo ke škodě na vozidlu;

8.2.8.

nájemce provedl jakékoliv servisní zásahy, úpravy, výměny
dílů nebo agregátů vozidla bez souhlasu pronajímatele;

8.2.9.

nájemce neoznámil pronajímateli závady vozidla nebo
poškození nebo nefunkčnost tachometru vozidla.

8.3.

Pronajímatel je dále oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit z
důvodů uvedených v bodě 3.9. a v bodě 11.1 těchto VOP.

8.4.

Pronajímatel je oprávněn smlouvu jednostranně vypovědět.
V daném případě je pronajímatel povinen nájemci vrátit
veškeré plnění, které mu nájemce do doby výpovědi poskytl.

8.5.

Nájem končí také poškozením, zničením nebo odcizením
vozidla. Tímto ovšem nezanikají vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran, zejména nezaniká právo pronajímatele na
úhradu nájemného, náhradu škody a smluvních pokut.

9.

Vrácení vozu

9.1.

Nájemce je povinen vůz pronajímateli vrátit v místě předání
vozidla v den skončení nájmu nejpozději do 18:00 hodin.
Pozdější vrácení vozu je možné pouze na základě předchozí
výslovné dohody s pronajímatelem. Předpokládaný čas vrácení
vozu je stanoven v nájemní smlouvě. Nájemce je seznámen s
tím, že kontrola stavu vráceného vozu může trvat cca 30-90
minut.

9.2.

Pronajímatel je oprávněn nájemci účtovat smluvní pokutu ve
výši 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s vrácením
vozu. V případě, že k vrácení vozu nedojde v den skončení
nájmu, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní
pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení s
vrácením vozu.

7.10.1. daný přestupek je možné vyřešit úhradou stanovené
pokuty bez nutnosti ztotožnění řidiče vozidla;
7.10.2. nájemce nejpozději do tří (3) dnů ode dne obdržení
telefonické / e-mailové výzvy pronajímatele uhradí na účet
pronajímatele sumu odpovídající výši stanovené pokuty za
dopravní či jiný přestupek. Částka musí být uhrazena v
příslušné výši v domácí měně příslušného státu
odpovídající aktuálnímu kurzu CZK / EUR ke dni obdržení
příslušného vyrozumění o spáchání přestupku.

8.2.1.
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9.3.

9.4.

Vůz vrátí nájemce pronajímateli zpět ve stavu odpovídajícímu
běžnému užívání. Nájemce je povinen vrátit vozidlo s plnou
nádrží pohonných hmot. Nájemce není povinen při vrácení
vozu doplňovat nádrž na močovinu Ad-Blue, PB láhev určenou
k vaření či doplnit spotřebovanou vodu. Stav vozu při jeho
vrácení pronajímateli je zachycen na předávacím protokolu,
který je pronajímatelem podepsán v den vrácení vozu.
Nájemce výslovně souhlasí, že pronajímatel může v závislosti
na časových možnostech, avšak bez zbytečného odkladu,
provést podrobnější kontrolu až po vrácení vozu. V případě
zjištění nedostatků, závad či škod na voze či jeho příslušenství
pronajímatel tyto skutečnosti řádně zdokumentuje a ohlásí
nájemci. Na tyto závady bude pohlíženo, jako kdyby vznikly
před vrácením vozu.
Nájemce je dále povinen:
9.4.1.

V případě vrácení vozu bez osvědčení o registraci vozidla
uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

9.4.2.

V případě vrácení vozu bez jakéhokoliv konkrétního
příslušenství či s poškozeným příslušenstvím uhradit
pronajímateli náklady, které vynaložil k pořízení nového
příslušenství či opravě poškození stávajícího příslušenství;

9.4.3.

V případě vrácení vozu bez klíče od zapalování vozu
uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč
za každý nevrácený klíč;

9.4.4.

V případě nesplnění povinnosti nahlásit pojistnou událost
a poruchu uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za
každý jednotlivý případ.

9.4.5.

V případě nesplnění povinnosti k vyžádání protokolů od
policie a součinnosti uhradit pronajímateli smluvní pokutu
ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9.4.6.

Do 14 dnů od vrácení vozu a po provedení případných zápočtů
oprávněných nároků vrátí pronajímatel kauci nebo její
zbývající část na účet nájemce, ze kterého byla kauce
pronajímateli poskytnuta. V případě rozsáhlejších či skrytých
škod či škod způsobených v důsledku pojistné události je
pronajímatel oprávněn kauci nebo její zbývající část zadržovat
až do doby vyúčtování pojistné události pojišťovnou a
vyplacení pojistného pronajímateli.

9.7.

Nájemce výslovně prohlašuje, že se seznámil s ceníkem
pronajímatele a s poplatky, které mu mohou být účtovány v
případě porušení nájemní smlouvy nebo těchto VOP.

10. Poučení nájemce
10.1.

Nájemce v rezervaci uděluje pronajímateli výslovný a
bezvýhradný souhlas se zpracováním osobních údajů v
souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně a
zpracování osobních údajů. Pronajímatel prohlašuje, že osobní
údaje bude shromažďovat pouze v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu, k němuž byly shromážděny. Bližší
informace vztahující se ke zpracování osobních údajů jsou
uvedeny na webu pronajímatele.

10.2.

V případě soudního řešení sporu obě smluvní strany určují jako
věcně příslušný Městský soud v Brně.

10.3.

Nájemce bere na vědomí, že vozidlo je z důvodu bezpečnosti
vybaveno vyhledávacím systémem GPS a s tím spojenou
elektronikou zaznamenávající a uchovávající provozní údaje
předmětného vozidla.

11. Závěrečná ustanovení
11.1.

V případě, že před předáním vozu dojde v souvislosti s jeho
užíváním předchozím nájemcem k takovému poškození, které
znemožňuje předání vozu nájemci, je na takový případ
nahlíženo jako na vyšší moc v souladu s ustanoveními
občanského zákoníku a pronajímatel si vyhrazuje právo od
nájemní smlouvy jednostranně odstoupit.

11.2.

Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smlouvy oznámit
druhé smluvní straně případnou změnu bydliště (sídla),
případně jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění
závazků vyplývajících z nájemní smlouvy.

11.3.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.6.2022.

V případě oprav a úprav vozu a jeho příslušenství bez
svolení pronajímatele uhradit pronajímateli smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující částky uvedené pod
body 9.4.1. – 9.4.6. těchto VOP tímto není dotčeno.
9.5.

9.6.

Vrátí-li nájemce vozidlo znečistěné nad rámec běžného
užívání, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci poplatek za
úklid v částce 3.000,- Kč. Tento poplatek za úklid pronajímatel
nájemci strhne z poskytnuté kauce.
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