Všeobecné podmínky nájmu automobilů :
I. Povinnosti nájemce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Využívat vozidlo účelům k nimž je určeno, provozovat jej pouze na pozemních komunikacích, nepoužívat vozidlo jako taxi,
účastnit se s vozidlem motoristických soutěží, neúměrně jej zatěžovat a neodtahovat s ním jiná vozidla.
neposkytovat pronajaté vozidlo jiným osobám. Vozidlo může nájemce poskytnout další osobě jen na základě písemního souhlasu
pronajímatele a zanesení osoby do smlouvy o nájmu jako další řidič s uvedením rodného čísla, adresy, čísla ŘP, OP nebo pasu
Při každém parkování vozidla řádně vozidlo uzamknout.V případě ztráty klíčů od vozidla, předání klíčů třetí osobě, či zanechání
klíčů ve voze, uhradí veškeré vzniklé škody.
Užívat půjčené vozidlo dle pokynů výrobce, pravidelně kontrolovat stav a množství provozních náplní. Doplňování náplní
provádět pouze po dohodě s pronajímatelem dle pokynů výrobce vozidla.
Hradit náplně do ostřikovačů a PHM v průběhu nájmu, jakož i náhradu drobných škod vzniklých v průběhu nájmu, které nejsou
výrobní vadou na vozidle.
V případě havárie, poškození, závady opotřebení vozidla nebo nutnosti opravy vozidlo okamžitě odstavit a informovat
pronajímatele.
Uhradit pokuty za přestupky způsobené provozem vozidla v době nájmu.
Neprovádět na vozidle žádné změny a úpravy bez předchozího souhlasu pronajímatele.

II. Náhrada škody
1. Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle nebo v souvislosti s jeho
provozem období nájmu pokud nedodrží sjednané všeobecné podmínky nájmu.
2. Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoliv poškození
vozidla a jeho příslušenstvími v případech kdy nelze uplatnit nárok na náhradu škody z jiného pojištění, zaplatit spoluúčast 10%
min. však 10 000,-Kč. Zaplatit případný odtah do pronajímatelem určené opravny. Při krádeži najatého vozidla je nájemce
povinen zaplatit spoluúčast 10% z časové ceny(stanovuje ji pojišťovna). V případě, že nájemce nepředloží klíče a doklady od
pronajatého vozidla, při neoprávněném užívání cizí věci, při získání vozidla od pronajímatele podvodným jednáním, nebo při
poskytnutí vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele,či při získání vozidla od nájemce další osobou
podvodným jednáním, je nájemce povinen uhradit pronajímateli pořizovací cenu vozidla. V těchto případech může pronajímatel
požadovat po nájemci náhradu ušlého zisku v podobě nájemného a to: a)v případě nepojízdnosti vozidla - po dobu opravy. b) ve
všech ostatních případech - do doby uzavření případu policií.
3. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého je
předmětné auto pojištěno dle příslušných pojistných podmínek. Každou škodní událost, tedy i takovou při níž nedojde ke škodě
na najatém vozidle, poškození nebo zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, ihned ohlásit pronajímateli a policii.
4. Nájemce hradí veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením pronajatého vozu pod vlivem
alkoholu, léčiv nebo drog.
5. Nájemce je oprávněn po předchozím písemném souhlasu pronajímatele zajistit drobné opravy na vozidle v určené opravně.
V případě nepojízdnosti vozidla si pronajímatel vyhrazuje právo nad zajištěním dopravy, odtahu či opravy vozidla.
6. Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného Ceníku úkonů
spojených s nájmem ( ztráta dokladů, klíčů od vozidla, znečištění či poškození vozidla,odtah a podobně.
7. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost, za ztráty vzniklé nájemci v souvislosti s poruchou pronajatého vozidla( ušlý zisk,
nocležné, jízdné z místa poruchy a podobně)
8. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí
vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě.
III.Vrácení vozidla
1. Nájemce se zavazuje vrátit vozidlo čisté a v termínu sjednaném ve smlouvě. Vrácení vozidla se rozumí jeho fyzické vrácení
pronajímateli.
2. Doba nájmu je stanovena ve smlouvě o nájmu. Smlouvu lze prodloužit pouze po dohodě obou smluvních stran na základě
písemného dodatku ve smlouvě. Nedojde li k prodloužení smlouvy výše uvedeným způsobem, je vrácení vozidla nájemcem
později než v době dohodnuté ve smlouvě o nájmu považováno za hrubé porušení smlouvy. Nájemce je v takovém případě
povinen platit nájemné až do vrácení vozidla pronajímateli.
3. Nájemce bere na vědomí, že pro případ neplacení nájemného, při nevrácení vozidla ve sjednaném termínu, nebo při porušení
smluvních podmínek, je pronajímatel oprávněn pronajaté vozidlo okamžitě odebrat. Nájemce dále bere na vědomí, že při
nevrácení vozidla bude celá záležitost předána k posouzení kompetentním orgánům činným v trestním řízení. Smluvní pokuta
v takových případech činí 1 000,-Kč za každý den prodlení.
IV. Ostatní ujednání
1. Je-li ve smlouvě nebo ve všeobecných podmínkách nájmu použito pojmu nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby,
kterým nájemce na základě písemného souhlasu pronajímatele vozidlo poskytl, ale odpovědnost za případné škody způsobené
touto osobou nese v plném rozsahu nájemce.
2. Nájemce se podpisem smlouvy o nájmu zavazuje dodržovat ustanovení všeobecných podmínek nájmu a zavazuje se uhradit
veškeré škody a nároky pronajímatele vzniklé jejich nedodržováním (bez ohledu na to, zda došlo k porušení úmyslně či
z nedbalosti). Dodatečné dohody podmínek nájmu vozidla vyžadují vždy písemný souhlas pronajímatele.
3. Nájemce souhlasí s uložením jeho osobních data databázi pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje, že tato osobní data nájemce
nepředá třetí osobě a bude je využívat jen pro obchodní styk s nájemcem.
Tyto všeobecné podmínky pronájmu jsou platné od 22. června 2005
Souhlasím s podmínkami nájmu vozidla a jsem si vědom všech důsledků při jejich nedodržení a případného právního vymáhání
vzniklé škody. Souhlasím se zpracováním osobních dat.
Nájemce ________________________________________ Dne: ____________________Podpis_______________________________

