Standardní smluvní podmínky a povinnosti nájemce k pronájmu vozidla
§ 1 Práva a povinnosti pronajímatele:
A. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci automobil ve stavu způsobilém k řádnému užívání v souladu s dohodnutým účelem. Vozidlo bude při předání umyto a plně
dotankováno.
B. Pronajímatel je povinen seznámit nájemce s užíváním a údržbou automobilu, technickými a provozními předpisy.
C. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a požádat nájemce o neprodlené vrácení automobilu i před skončením stanovené doby zapůjčení, a to v případě, kdy nájemce
nepoužívá automobil řádně tzn. že jej užívá v rozporu s účelem, kterému slouží nebo jestliže evidujeme dluh na vystavených fakturách pronajímatelem delší jak 14 dnů po
splatnosti.
D. Pronajímatel má právo využit složenou kauci nájemce na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. nedotankování, přejetí kilometrů nad denní/měsíční limit, mytí
vozidla, spoluúčast aj.)
§ 2 Práva a povinnosti nájemce:
A. Nájemce je povinen užívat automobil řádně v souladu s účelem, který byl dohodnut.
B. Nájemce je povinen se důkladně seznámit se všemi technickými a provozními předpisy automobilu a ty dodržovat.
C. Nájemce je povinen chránit automobil před poškozením, ztrátou, krádeží, zničením, a to v maximálně možném rozsahu, který lze od něj požadovat.
D. Nájemce není bez písemného souhlasu pronajímatele oprávněn přenechat automobil k užívání třetí osobě.
E. Nájemce je povinen automobil vrátit v sídle půjčitele eventuálně na jiném dohodnutém místě, nejpozději do konce pracovní doby pronajímatele. Vozidlo bude vráceno ve stavu,
v jakém jej nájemce převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pokud nájemce vozidlo nevrátí v požadovaném stavu tzn. umyté a dotankované, je povinen uhradit v
hotovosti či kartou pronajímateli vzniklé náklady při vrácení vozidla. Dotankování vozidla bude účtováno dle daňového dokladu čerpací stanice + poplatek za tankování 500,- bez
DPH. Pronajímatel vystaví na přijatou hotovost pokladní doklad nebo v případě dohody fakturu.
F. Pokud se strany nedohodly jinak, hradí běžné náklady spojené s užíváním automobilu nájemce.
G. Vzniklé poškození, ztráty nebo zničení automobilu je nájemce povinen okamžitě ohlásit pronajímateli a příslušným policejním orgánům.
H. V případě, že nájemce způsobí škodu na vozidle, je povinen uhradit spoluúčast na havarijním pojištění uvedenou v § 5 této smlouvy.
I. V případě, že nájemce způsobí škodu na zapůjčeném vozidle z HAV pojištění, je nájemce povinen uhradit nájemné po dobu opravy poškozeného vozidla. Částka vychází
z domluvené denní sazby z této nájemné smlouvy.
J. Nájemce se nesmí zúčastňovat s vozidlem závodů, soutěží, užívat vozidlo jako TAXI či UBER nebo podobných aktivit.
K. Nájemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele provádět na vozidle změny a úpravy. Pokud nájemce provede bez souhlasu změnu na vozidle, je povinen
uhradit náklady spojené s uvedením vozidla do původního stavu před zápůjčkou a pokutu ve výši 20.000, L. Nájemce je povinen na žádost pronajímatele přistavit zapůjčený vůz do sídla pronajímatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od informování pomocí
SMS/e-mailu, a to za účelem provedení kontroly, zda je vozidlo řádně užíváno v souladu s nájemní smlouvou.
M. Vrátí-li nájemce vozidlo ve stavu neumytém, nebo v době, kdy je nedostatečné osvětlení znemožňuje tím řádnou kontrolu vozidla. Pronajímatel má v tomto případě nárok na
náhradu všech poškození, která budou zjištěna následnou kontrolou vozidla a nebyla zaznamenána při předání vozidla (tzn. po umytí, v lepším osvětlení) a to včetně nákladů na
čištění vozidla. Pronajímatel je povinen vozidlo zkontrolovat v co nejkratším možném termínu, v pracovních dnech do 24 hodin od vrácení vozidla.
N. Dojde-li během zapůjčení k odcizení nebo ztrátě karty zákonného pojištění, OTP, RZ/SPZ a klíčů od vozidla bude nájemci účtována pokuta ve výši 500,- bez DPH + náklady.
§ 3 Prodlení/odpovědnost za škodu
A. Je-li nájemce v prodlení s vrácením automobilu, je odpovědný za škodu, která v důsledku tohoto prodlení pronajímateli vznikla. Dále je nájemce povinen zaplatit pronajímateli
za každý den prodlení stanovenou denní částku dle ujednaných podmínek navýšenou o pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
B. Nájemce odpovídá za škodu, která vznikla porušením povinností stanovených touto smlouvou.
C. Za nadměrné opotřebení automobilu v rozporu s technickými a provozními předpisy automobilu či pokyny pronajímatele odpovídá nájemce v plném rozsahu poškození.
D. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na vozidle projeví během užívání a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost
nájemce bez zbytečného odkladu nesplní, odpovídá pronajímateli za škodu tím způsobenou a ztrácí nároky, které mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost
užívat věc pro vady.
E. V případě zničení, ztráty, či poškození automobilu se odpovědnost vypůjčitele posuzuje dle obecných ustanovení za škodu dle občanského zákoníku
F. V případě některých chybějících částí na vozidle je nájemce povinen uhradit náhradní díl ve výši ceny originálního náhradního dílu a servisní práci s tím spojenou.
§ 4 Pojištění
Pronajímatel uzavřel na vozidlo zákonné pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a havarijní pojištění se spoluúčastí 10% minimálně
10.000,- Kč za každou pojistnou událost dle typu vozidla. V případě poškození pouze čelního skla činí spoluúčast výši 500,- Kč.
A. Poškození poklic/disků, pneumatik a interiéru vozidla nelze uplatnit na pojišťovně pronajímatele a náklady spojené s opravou budou v plné vši přefakturovány nájemci.
§ 5 Postup v případě škodní události
A. V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození vozidla anebo jiné části, poranění nebo usmrcení osob, je nájemce vždy povinen přivolat PČR, aby nehodu vyšetřila a o
šetření, popř. jeho výsledku, vydala nájemci potvrzení. V případě jakékoliv škodní události je nájemce povinen zajistit soupis všech účastníků, svědků, jakož i vozidel a jiných
dotčených předmětů, a to včetně osobních údajů osob s SPZ a popisu vozidel (popř. Fotodokumentaci z místa nehody)
B. Nepojízdné vozidlo musí být zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením.
C. Nájemce je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, oznámit pronajímateli každou škodní událost týkající se pronajatého vozidla a případně i místo, kde se vozidlo
nachází. Zároveň musí zajistit, aby veškeré doklady, klíče a další dokumentace vztahující se k vozidlu a škodní události, byly neprodleně předány pronajímateli se všemi
náležitostmi.
D. Nájemce je povinen poskytovat PČR, pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou
s její likvidací, příp. s jejím soudním projednáváním.
E. V případě, že nájemce nedodá vše potřebné k vyřízení pojistné události, vyhrazuje si pronajímatel právo, přefakturovat všechny spojené náklady s opravou nájemci. Tyto
doklady je nutné předat nejpozději v den vrácení vozidla.
F. Nájemce je povinen seznámit pronajímatele ohledně poškození vozidla, které vzniklo ze strany nájemce a nahlásit jak k danému poškození došlo. Tento fakt bude sepsán při
vrácení vozidla a nájemce poskytne kopii ŘP, která je nutná pro nahlášení škody na pojišťovně pronajímatele. V případě neuznání poškození nahlášené nájemcem pronajímateli,
je nájemce povinen uhradit případný rozdíl pojistného plnění
§ 6 Pokuty
Povinností nájemce je dodržovat veškeré dopravní předpisy a pravidla silničního provozu. V případě, že nám přijde přestupek spáchaný nájemcem na vozidlo, které v tomto
období užíval, bude mu k určené částce připočteno 250,- bez DPH jako poplatek za zpracování pokuty.
§ 7 Cesta do zahraničí
Nájemce je povinen nahlásit vycestování s vozidlem do zahraničí. Je povinen nahlásit délku pobytu v zahraničí a destinace, po kterých s automobilem bude cestovat. Po svolení
cesty do zahraničí je pronajímatel povinen vystavit potřebný dokument. V případě neschváleného a nenahlášeného vycestování do zahraničí může hrozit nájemci pokuta až ve
výši 5.000,- Kč
§ 8 Prohlášení nájemce a závěrečná ustanovení
Nájemce prohlašuje, že se před podepsáním této smlouvy řádně seznámil s obsluhou, a že automobil bude užívat v souladu s účelem smlouvy. Současně pronajímatel
prohlašuje, že je nájemce oprávněn automobil užívat ke stanovenému účelu.
A. Podmínkou účinnosti všech dodatků a změn této smlouvy je jejích písemná forma. Vedlejší ústní ujednání nebyla dohodnuta.
B. Tato smlouva podléhá právu České republiky a v podrobnostech se řídí zákonem č. 89/2012 Občanský zákoník, v platném znění.
C. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena podle jejich svobodné, určité a srozumitelné vůle. Autentičnost této smlouvy
stvrzují vlastnoručními podpisy. Tato smlouva je podepsána smluvními stranami ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno má pronajímatel a druhý nájemce.
§ 9 Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se K+K Autoservis Czech s.r.o., se sídlem U Okruhu 587, 252 50 Vestec, IČ 27401197, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního
titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Číslo občanského průkazu, Číslo řidičského oprávnění, Datum narození, Email, Jméno, Příjmení, Rodné číslo, 10 let. Tyto údaje
zpracováváme za účelem plnění nájemní smlouvy, zákonné povinnosti, předávání údajů ve skupině pro administrativní účely a přímý marketing (v mezích legitimního očekávání).
Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně
požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí
založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete
v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování,
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se
svými žádostmi se můžete obracet na email info@kacmacek.cz nebo na sídlo naší společnosti: K+K Autoservis Czech s.r.o., U Okruhu 587, 252 50 Vestec.
Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů; Markéta Smetáková. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na
marketa.smetakova@kacmacek.cz, případně telefonicky 315 555 577.
Zákazník tímto potvrzuje, že mu byly poskytnuty k seznámení zásady ochrany a zpracování osobních údajů společnosti Ford (Fair Collecion Notice) pro konečné zákazníky a že byl
zároveň informován o dostupnosti těchto zásad a informací na stránkách společnosti Ford na adrese https:/www.ford.cz/Fair-Collection-Notice

Servisní interval u FORD
Servisní interval u tohoto vozidla je nejpozději do
, nebo při
km (rozsvítí se kontrolka servisu).
V případě rozsvícení servisní kontrolky nás kontaktujte na tel. čísle +420 702 042 923 (autopůjčovna).
Pro přezutí pneumatik letní/zimní nás kontaktujte na tel. čísle +420 702 042 923 (autopůjčovna).
V případě nepřezutí v řádném termínu (tj. přezutí na zimní pneumatiky do 31. října, v případě přezutí na letní pneumatiky nejpozději do 30. dubna) bude účtováno opotřebení
pneumatik.
Prosíme o kontaktování s dostatečným předstihem, kvůli kapacitě servisu

Shrnutí poplatků a pokut při porušení smlouvy:
Prodlení za nevrácení vozidla v dohodnutém termínu
Pokuta za zákaz kouření
Pokuta za přepravu zvířat ve vozidle
Pokuta za zákaz vycestování do zahraničí bez souhlasu půjčitele
Poplatek za zpracování pokuty
Spoluúčast při poškození vozidla
Spoluúčast při poškození čelního skla
Tankování vozidla
Poplatek za tankování
* Mytí vozidla – exteriér nebo interiér
* Mytí vozidla – exteriér + interiér
Nadměrné znečištění vozidla + poškození vozu
Užívání vozidla třetí osobou bez souhlasu pronajímatele
Ztráta karty zákonného pojištění, OTP, RZ/SPZ a klíčů od vozidla

1.000,- bez DPH/den
10.000,5.000,5.000,250,- bez DPH/pokutu
10 % minimálně 10.000,- za jednu událost
500,dle platného útržku za tankování
500,- bez DPH
1.500,- bez DPH
2.500,- bez DPH
dle kalkulace pronajímatele
5.000,- bez DPH
500,- bez DPH + náklady

*neumytým vozidlem se rozumí: exteriér – karoserie, poklice/disky a čelní okno bude mít viditelné nečistoty (hmyz, bláto, sůl aj.), interiér – palubní deska, sedadla, koberečky, stropnice a nákladní
prostor budou mít viditelné zašpinění, poškrábané/roztrhané, polité, ve vozidle se budou nacházet odpadky aj.
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