ŘÁD AUTOPŮJČOVNY JANA KADLECOVÁ
Tel/Fax.: 466 977 209 - Mobil 1: 608 33 56 56 - Mobil 2: 777 33 61 61
email: va.ka@seznam.cz

I. Podmínky uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku:
1.1 Smlouva o nájmu dopravního prostředku bude uzavřena pouze na základě
pronajímatelem potvrzené objednávky. Objednávku lze provést telefonicky, emailem či faxem na kontakty uvedené v záhlaví.
1.2 K uzavření smlouvy je nájemce povinen předložit průkaz totožnosti (OP či platný
pas) a řidičský průkaz opravňující nájemce k řízení příslušné skupiny.
1.3 Pronajímatel požaduje před předáním dopravního prostředku složení vratné zálohy.
II. Ustanovení o nájmu dopravního prostředku:
2.1 Nájemce je oprávněn dopravní prostředek užívat po dobu dohodnutou ve smlouvě o
půjčce. Smlouvu lze prodloužit pouze osobně či telefonicky.
2.2 Nájemce je povinen vrátit dopravní prostředek ve stanovené lhůtě; v případě
prodlení nájemce s vrácením dopravního prostředku z toho pronajímatel vyvodí
příslušné sankce.
2.3 Vrácením dopravního prostředku se rozumí jeho fyzické předání pronajímateli
v sídle autopůjčovny. Vrátit dopravní prostředek mimo půjčovnu lze pouze po
předchozí vzájemné dohodě.
2.4 Vrátit dopravní prostředek mimo sídlo autopůjčovny lze pouze po dohodě
s pronajímatelem.
III. Cena a limit ujetých kilometrů
3.1 Cena je smluvní (viz ceník), stanovená za 24 hodin.
3.2 V případě delšího nájmu lze dohodou stanovit cenu nižší.
3.3 V ceně je zahrnuta dálniční známka (pouze MB Vito), silniční daň a povinné ručení
dle zákona. Dále jsou součástí ceny náklady pronajímatele na olej, mazadla a běžnou
údržbu. Pohonné hmoty nejsou součástí ceny. Vozidlo se nájemci předává s plnou
nádrží a nájemce je povinen vozidlo s plnou nádrží pronajímateli vrátit.
3.4 Havarijní pojištění či jiná pojištění nad rámec povinného ručení nejsou součástí
ceny, lze je však sjednat po předchozí domluvě; nejpozději lze však tuto možnost
sjednat ve lhůtě 7 dnů před předáním dopravního prostředku nájemci k užívání.
3.5 V případě sjednání pojištění nad rámec povinného ručení nelze objednávku zrušit,
leda, že nájemce uhradí pronajímateli náklady, které na takto sjednané pojistné
vynaložil.
3.6 Limity ujetých kilometrů jsou stanoveny v závislosti na výběru vozu. Pokud není
domluveno jinak, platí limit 600 km/den. V případě překročení denního limitu
ujetých kilometrů (stanoveného těmito podmínkami či domluvou) je pronajímatel
oprávněn účtovat sazbu 1 Kč / 1 kilometr ujetý nad rámec denního limitu.
3.7 Cena za nájem se hradí po ukončení užívání dopravního prostředku; není-li sjednáno
jinak, je splatná v hotovosti.
IV. Práva a povinnosti pronajímatele:
4.1 Pronajímatel předává nájemci dopravní prostředek způsobilý k provozu a ke
smluvenému užívání.
4.2 Pronajímatel k vozům neposkytuje dětské autosedačky, držáky na lyže, střešní box
apod. Sněhové řetězy pronajímatel poskytne jen na základě žádosti nájemce.
4.3 Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané ve vozidle.
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4.4

Pronajímatel hradí náklady oprav, jejichž potřebu nájemce včas oznámil a které
vynaložil.

V. Práva a povinnosti nájemce:
5.1 Nájemce je povinen uhradit sjednanou cenu za nájem dopravního prostředku.
5.2 Nájemce je oprávněn užívat dopravní prostředek jen ke sjednanému účelu; při
užívání je nájemce povinen řídit se dopravními předpisy.
5.3 Nájemce je povinen chránit dopravní prostředek i jeho součásti (klíče, stěrače,
povinnou výbavu apod.) před poškozením, odcizením či zničením. Dále je povinen
dbát, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení či zničení funkčních orgánů
dopravního prostředku, kontrolovat stav a teplotu chladící kapaliny, stav olejů,
pneumatik a dalších součástí dopravního prostředku, které podléhají běžné kontrole
při provozu dopravního prostředku.
5.4 Je zakázáno manipulovat s tachometrem, demontovat části vozidla či bez souhlasu
pronajímatele vybavit vozidlo technickými prostředky, které by mohly na dopravním
prostředku způsobit škodu.
5.5 Nájemce je povinen hlásit pronajímateli potřebu všech oprav.
5.6 Nájemci není povoleno přenechat řízení vozidla jiné osobě, než je určeno ve
smlouvě, účastnit se soutěžních jízd, odtahovat jiná vozidla, provádět jízdy pro třetí
osoby za úplatu, přetěžovat vozidlo nad přípustnou mez.
VI. Nehody, škody, opravy:
6.1 Každou nehodu nebo havárii, poškození, zničení či odcizení vozidla (nebo jeho
části) je nájemce povinen ohlásit pronajímateli a Policii ČR, v zahraničí orgánu
pověřenému řízením ve věcech dopravních nehod. Od těchto orgánů je povinen
vyžadovat potvrzení s uvedením, kdy a kterému orgánu byla nehoda hlášena. Toto
potvrzení je nutno neprodleně předložit půjčovně a dostavit se k sepsání protokolu.
6.2 V případě poruchy se doporučuje neprodleně informovat půjčovnu, která zabezpečí
potřebnou pomoc.
6.3 Dojde-li k poruše vozidla a jeho nezpůsobilosti k jízdě bez zavinění nájemce,
půjčovna v případě potřeby uhradí náklady na jeho odvlečení.
6.4 Půjčovna neuhradí žádné opravy (v ČR i v zahraničí) převyšující hodnotu 2000 Kč,
které uživatel provede bez souhlasu půjčovny.
6.5 Škodu na dopravním prostředku nese pronajímatel, ledaže ji způsobil nájemce, popř.
osoby, jimž v rozporu s tímto řádem umožnil přístup k dopravnímu prostředku.
6.6 Nájemce hradí všechny škody včetně ušlého zisku, pokud vznikly řízením
dopravního prostředku pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek.
VII. Odstoupení od smlouvy, sankce:
7.1 Při závažném nebo opakovaném porušení půjčovního řádu je půjčovna oprávněna
odstoupit od smlouvy bez výpovědní lhůty a uplatnit vůči nájemci požadavek
náhrady škody.
7.2 Při úmyslném nebo nájemcem zaviněném poškození, zničení nebo ztrátě a odcizení
vozidla nebo jeho částí a vybavení bude pronajímatel požadovat po nájemci náhradu
škody ve výši dle bodu 7.7.
7.3 Při poškození nebo nadměrném znečištění vnitřku vozidla neodpovídající běžnému
použití a provozu vozidla, bude půjčovna požadovat náhradu nákladů spojených
s opravou, zvláštním čištěním nebo dezinfekcí.
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7.4

7.5
7.6

7.7
7.8

Při opožděném vrácení dopravního prostředku je pronajímatel oprávněn účtovat
sankci ve výši poměrné denní sazby za nájem dopravního prostředku, která odpovídá
době prodlení nájemce s vrácením dopravního prostředku.
Byla-li škoda způsobena úmyslně nebo špatným zacházením, bude pronajímatel
požadovat i náhradu ušlého nájmu.
Pronajímatel bude nájemci účtovat sankce za tyto škody:
- ztráta klíče s dálkovým ovládáním
- ztráta klíče bez dálkového ovládání
- ztráta či poškození dokladů od dopravního prostředku (OTP, pojištění, zelená
karta)
- ztráta povinné výbavy vozu
- poškození interiéru
- poškození exteriéru
- nedoplněné palivo
- vrácení nadměrně znečištěného dopravního prostředku
Sankce dle bodu 7.6 budou účtovány ve skutečné výši, kterou pronajímatel vynaloží
na odstranění škody.
Nájemce souhlasí s tím, že případné sankce budou uhrazeny ze složené zálohy.

VIII: Uživatel podpisem na smlouvě o nájmu dopravního prostředku stvrzuje:
8.1 že byl seznámen s cenovými podmínkami autopůjčovny Jana Kadlecová a tímto
řádem;
8.2 zavazuje se dodržovat tento řád a zaplatit nájem dle platného ceníku současně
s vrácením dopravního prostředku;
8.3 že převzal dopravní prostředek ve stavu způsobilém k řádnému užívání a vybavením
dle platných předpisů
8.4 že na vozidle nejsou jiná viditelná poškození, než je uvedeno ve smlouvě o půjčce;
8.5 že převzal všechny doklady předepsaní pro provoz dopravního prostředku;
8.6 seznámil se s technickými a provozními pokyny výrobce a obsluhou dopravního
prostředku.
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