Příloha č. 2 Nájemní smlouvy
Všeobecné obchodní podmínky pronájmu obytného vozidla
Tereza Boháčová, IČ: 03875768, DIČ: CZ8851240002, se sídlem: V kuťatech 824/1, 104 00,
Praha 10 – Uhříněves, adresa provozovny: Nové náměstí 1370/11, 104 00, Praha 10 –
Uhříněves, obchodní značka: Rodinná půjčovna, webové stránky: www.rodinnapujcovna.cz
(dále jen „Pronajímatel“)
1. Vymezení pojmů
Ceník znamená ceník Pronajímatele obsahující informace o výši nájemného za Vozidlo v závislosti na
sezóně, nájemné za půjčení Movitých věcí, jehož aktuální znění je uvedeno na Webových stránkách.
Movité věci znamenají jednotlivé movité věci sloužící k užívání s Vozidlem, které Pronajímatel
pronajme Nájemci v případě jeho zájmu za cenu dle Ceníku zveřejněného na Webových stránkách a
které předá Nájemci k užívání spolu s Vozidlem na základě Nájemní smlouvy. Seznam Movitých věcí
k pronajmutí s Vozidlem je uveden na Webových stránkách.
Nájemce znamená fyzickou osobu starší 25 let, která vlastní řidičské oprávnění pro sk. B, má
minimálně 3 roky řidičské praxe a která si pronajme Vozidlo Pronajímatele.
Nájemní smlouva znamená smlouvu uzavřenou mezi Pronajímatelem a Nájemcem, na základě které
Pronajímatel pronajme Nájemci ke krátkodobému užívání Vozidlo a vybrané Movité věci.
NOZ znamená zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Oprávněný řidič znamená fyzickou osobou, starší 25 let, která vlastní řidičské oprávnění pro sk. B,
má minimálně 3 roky řidičské praxe a která je oprávněná řídit Vozidlo na základě svolení Nájemce a
která je uvedená v Nájemní smlouvě.
Povolená území znamenají státy, do kterých je Nájemce na základě Nájemní smlouvy oprávněn
vycestovat s Vozidlem, tedy: všechny státy Evropy s výjimkou (evropské části) Ruska, Ukrajiny,
Běloruska, Moldávie, Rumunska, Bulharska, Srbska, Albánie, Kosova, (evropské části) Kypru a
(evropské části) Turecka.
VOP znamená aktuálně platné znění Všeobecných obchodních podmínek Pronajímatele, které
upravují smluvní vztahy mezi Nájemcem a Pronajímatelem, jejichž předmětem je nájem obytného
Vozidla a dalších Movitých věcí specifikovaných v Nájemní smlouvě. Všeobecné obchodní podmínky
jsou nedílnou součástí Nájemní smlouvy, přičemž platí, že ustanovení Nájemní smlouvy mají přednost
před ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek.
Vozidlo znamená obytný vůz vlastněný Pronajímatelem, který Pronajímatel pronajme Nájemci
k osobnímu užívání po sjednanou časově omezenou dobu.
Webové stránky znamenají webové stránky Pronajímatele na adrese www.rodinnapujcovna.cz, které
Pronajímatel provozuje za účelem poskytování svých plnění v souvislosti s nájmem Vozidla a
vybraných movitých věcí a na kterých jsou zveřejněny všechny podstatné informace, rady a
doporučení týkající se nájmu Vozidla a movitých věcí Pronajímatelem.

2. Úvodní ustanovení
2.1.
Tyto VOP se vztahují na každý jednotlivý právní vztah uzavřený mezi Pronajímatelem a
Nájemcem v souvislosti se sjednanými plněními, které Pronajímatel Nájemci poskytuje, a
upravují práva a povinnosti stran z konkrétního smluvního vztahu.

2.2.
Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Nájemní smlouvy, kterou Pronajímatel uzavírá
s Nájemcem. Nájemce svým podpisem na Nájemní smlouvě vyjadřuje svůj výslovný a
bezvýhradný souhlas s těmito VOP a zároveň závazek plnit veškeré povinnosti, které mu tyto
VOP ukládají. Obsahuje-li Nájemní smlouva ustanovení odlišná od ustanovení těchto VOP,
mají ustanovení Nájemní smlouvy přednost.
Aktuální znění VOP je uveřejněno na Webových stránkách.

3.

Předmět smluvních vztahů

3.1.
Pronajímatel je podnikající fyzickou osobou, která je na základě živnostenského oprávnění
oprávněna pronajímat Vozidlo a Movité věci dle Nájemní smlouvy. Pronajímatel pronajme a
předá Nájemci Vozidlo a Movité věci ke krátkodobému užívání pro soukromé účely, tedy za
účelem cestování do Povolených území.
3.2.
Vybavení Vozidla
Ve Vozidle je níže uvedené vybavení:
- dezinfekční prostředky Anti-Covid-19;
- celoroční dálniční známka pro ČR, dálniční známky platné pro území mimo ČR si zajistí
a uhradí Nájemce sám na svoji odpovědnost;
- navigace pokrývající Povolená území;
- ABS, ASR, airbag řidiče a spolujezdce, elektrická okna, bezpečnostní zámky, tempomat,
opěrky rukou, centrální zamykání, anténa, autorádio s navigací, couvací kamera,
klimatizace;
- hasicí přístroj;
- lékárnička;
- kempingový nábytek (stůl a 4 židle);
- vybavení kuchyně (nádobí, příbory, ostatní příslušenství);
- čistá prostěradla (přikrývky a povlečení nejsou součástí vybavení!);
- 10 kg PB lahev
- zajišťovací a nájezdové klíny;
- hadice a konev pro doplnění vody do Vozidla;
- připojovací kabel ke zdroji 220 V, redukce;
- toaletní papír pro chemické WC na 7 dní, chemické tablety do WC na 7 dní.
Výbava nástavby Vozidla:
- digitální ukazatel stavu nabití baterie a množství vody, tříplotýnkový vařič, lednice s
mrazákem, plynové topení, bojler, ortopedické matrace, oddělené WC od sprchy,
zatemňovací rolety oken, velká vytápěná garáž přístupná ze dvou stran, nádrž na vodu s
venkovním otvorem, odpadní nádrž, zásuvka 220 V, markýza 4 metry, nástavbová
baterie, vytápěná odpadní nádrž.
Vozidlo je vybaveno lokalizátorem polohy.
3.3.
Fotodokumentace exteriéru a interiéru Vozidla je k dispozici na Webových stránkách.
4. Rezervace Vozidla
4.1.
Zájemce o nájem Vozidla si jej rezervuje ve volných termínech na Webových stránkách a
zároveň vyplní své údaje (dále jen „Rezervace“). Na základě provedené Rezervace zašle
Pronajímatel zájemci emailem zálohový doklad na částku odpovídající 50% výše nájemného

dle Ceníku (dále jen „Záloha“). Zájemce je povinen uhradit Zálohu nejpozději do 5 dnů od
jejího obdržení, jinak je Rezervace automaticky zrušena.
5. Uzavření Nájemní smlouvy
5.1.
V případě, že zájemce uhradí Zálohu řádně a včas, uzavře s ním Pronajímatel na nájem
Vozidla a případně i Movitých věcí písemnou Nájemní smlouvu. K uzavření Nájemní smlouvy
je zájemce – Nájemce povinen předložit Pronajímateli dva své platné doklady totožnosti, a to
občanský průkaz či pas a řidičský průkaz.
6. Předání a převzetí Vozidla a Movitých věcí
6.1.
Pronajímatel předá Vozidlo v den začátku nájmu Nájemci ve sjednaný čas v pracovní dny
mezi 09:00 – 17:00h.
6.2.
Je-li Nájemce starší 65 let, je povinen předložit Pronajímateli před předáním Vozidla aktuální
lékařský posudek potvrzující, že je zdravotně způsobilý řídit motorová vozidla, jinak
Pronajímatel není povinen Vozidlo Nájemci předat.
6.3.
Při předání Vozidla a Movitých věcí Pronajímatel předvede a vysvětlí Nájemci funkce Vozidla
a jeho vybavení a dále funkce jednotlivých Movitých věcí. Nájemce bere na vědomí, že
takovéto zaškolení v užívání Vozidla je povinné a může trvat až 1 hodinu a zavazuje se jej
absolvovat a následně dodržovat všechny pokyny udělené Pronajímatelem.
6.4.
Pronajímatel předá Nájemci Vozidlo a Movité věci ve stavu způsobilém k jejich užívání ve
sjednaném rozsahu, čisté, Vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot.
7. Minimální doba nájmu a jeho prodloužení
7.1.
Minimální doba nájmu Vozidla a Movitých věcí jsou 3 dny, není-li dohodnuto mezi
Pronajímatelem a Nájemcem jinak.
7.2.
Doba nájmu může být prodloužena na základě dohody Smluvních stran. V případě, že má
Nájemce zájem na prodloužení původně sjednané doby nájmu, je oprávněn požádat
Pronajímatele o prodloužení nejpozději 48 hod před plánovaným skončením doby nájmu.
V případě, že Pronajímatel s tímto prodloužením souhlasí, zašle Nájemci na emailovou
adresu uvedenou v Nájemní smlouvě potvrzení o jejich ústní dohodě o prodloužení doby
nájmu a výši doplatku nájemného odpovídající době prodloužení nájmu. V takovém případě
je Nájemce povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo v nově sjednaný den ukončení doby nájmu a
uhradit Pronajímateli doplatek nájemného. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst
svoji pohledávku za Nájemcem na doplatek nájemného proti pohledávce Nájemce za
Pronajímatelem na vrácení Kauce.
8. Platební podmínky
8.1.
Nájemné
8.1.1.

Nájemné za nájem Vozidla a Movitých věcí je uvedeno v Ceníku zveřejněném na Webových
stránkách.
8.1.2.
Nájemce je povinen uhradit Zálohu za účelem Rezervace Vozidla dle čl. 4.1. výše.
8.1.3.
Doplatek ve výši 50% nájemného je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli bankovním
převodem tak, aby byl připsán na bankovní účet nejpozději sedm dní před sjednaným
začátkem nájmu („Den převzetí Vozidla“).
8.2.
Kauce
8.2.1.
V Den převzetí Vozidla je Nájemce povinen složit Pronajímateli v hotovosti kauci ve výši
25.000,- Kč sloužící k úhradě újmy související s nájmem Vozidla a dalších pronajatých
Movitých věcí, kterou Nájemce Pronajímateli způsobí (dále jen „Kauce“). V případě, že tak
neučiní, není Pronajímatel povinen Nájemci Vozidlo předat.
8.2.2.
Pronajímatel je povinen vrátit Kauci Nájemci v den ukončení nájmu Vozidla po jeho převzetí,
a to:
a) v plné výši, nejsou-li Vozidlo ani Movité věci nijak poškozeny vyjma běžného
opotřebení;
b) ve snížené výši, dohodl-li se Nájemce s Pronajímatelem na prodloužení původně
sjednané doby nájmu dle čl. 7.2. výše; v takovém případě je Pronajímatel oprávněn
kdykoli jednostranně započíst svůj nárok na úhradu nájemného za prodlouženou
dobu nájmu vůči nároku Nájemce na vrácení Kauce;
c) ve snížené výši, překročil-li Nájemce maximální denní limit počtu najetých kilometrů;
v takovém případě je Pronajímatel oprávněn kdykoli jednostranně započíst svůj nárok
na úhradu poplatku dle čl. 9.1.2. níže vůči nároku Nájemce na vrácení Kauce;
d) ve snížené výši, nastala-li některá ze skutečností uvedených v čl. 11.1. níže,
v takovém případě je Pronajímatel oprávněn kdykoli jednostranně započíst svůj nárok
na úhradu sankcí dle čl. 11.1. níže vůči nároku Nájemce na vrácení Kauce.,
e) ve snížené výši, nastala-li některá ze skutečností uvedených v čl. 12.2. níže,
v takovém případě je Pronajímatel oprávněn kdykoli jednostranně započíst svůj nárok
na úhradu škody dle čl. 12.2. níže vůči nároku Nájemce na vrácení Kauce.
V případě, že celková výše nároků Pronajímatele vůči Nájemci dle Nájemní smlouvy a VOP
přesáhne výši Kauce, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli zbývající část nároku
Pronajímatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Nájemci.
8.2.3.
Došlo-li během nájmu k poškození Vozidla či Movitých věcí, je Pronajímatel oprávněn
jednostranně započíst svoje nároky na úhradu újmy způsobenou Pronajímateli Nájemcem
vůči nároku Nájemce na vrácení Kauce. V takovém případě je Pronajímatel povinen a
zároveň oprávněn vrátit Nájemci Kauci až poté, kdy bude možné vyčíslit celkovou škodu po
jejím celkovém odstranění.
8.2.4.
V případě, že po předání Vozidla a vrácení Kauce Pronajímatel zjistí, že došlo ke škodě na
Vozidle či Movitých věcech během jejich užívání Nájemcem či porušení jakékoli jiné
povinnosti dle Nájemní smlouvy či VOP, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli vzniklou
škodu či příslušnou sankci do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy k jejich úhradě ze strany
Pronajímatele.

8.3.
Storno
8.3.1.
V případě, že Nájemce odstoupí od Nájemní smlouvy před předáním Vozidla, je Pronajímatel
oprávněn ponížit celkovou částku uhrazenou Nájemcem o tzv. storno poplatky, a to
v následující výši:
Doručení odstoupení Pronajímateli:
60 a více dní před Dnem předání Vozidla – 20%
30 dní před Dnem předání Vozidla – 50%
15 dní před Dnem předání Vozidla – 80%
7 a méně dní před Dnem předání Vozidla - 100%.
V případě, že Nájemce odstoupí od Nájemní smlouvy po předání Vozidla, tzn. nájem
předčasně ukončí, není Pronajímatel povinen vracet Nájemci poměrnou část nájemného.
8.3.2.
Dojde-li k poškození Vozidla v takovém rozsahu, který brání dalšímu nájmu Vozidla, či
krádeži Vozidla před jeho předáním Nájemci, Pronajímatel odstoupí od Nájemní smlouvy a
vrátí Nájemci jím dosud uhrazené Nájemné v celkové výši, a to nejpozději do 14 dnů od
odeslání odstoupení Nájemci, na bankovní účet Nájemce, ze kterého bylo Nájemné (či jeho
část) Pronajímateli uhrazeno. V souvislosti s odstoupením Pronajímatele od Nájemní
smlouvy, nevzniká Nájemci vůči Pronajímateli nárok na úhradu jakékoli újmy.
9. Užívání Vozidla a Movitých věcí
9.1.
Podmínky
9.1.1.
Vozidlo je oprávněn řídit pouze Nájemce a Oprávněné osoby.
9.1.2.
Je-li sjednaná doba trvání nájmu delší než 4 dny, je počet ujetých km/den neomezený.
V případě nájmu Vozidla na dobu kratší než 4 dny, je denní limit ujetých km sjednán na 300
km/den. Při překročení tohoto limitu je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli poplatek ve
výši 6,- Kč za každý km navíc vč. DPH. Pronajímatel je oprávněn odečíst tento poplatek
z Kauce.
9.2.
Povinnosti
Nájemce je povinen:
 seznámit se s dopravními předpisy ve státech spadajících pod Povolená území, do
kterých plánuje s Vozidlem vycestovat a tyto dopravní předpisy řádně dodržovat;
v případě, že je Pronajímateli jako provozovateli Vozidla uložena pokuta za přestupek
či jakýkoli jiný protiprávní čin v souvislosti s užíváním Vozidla, je Nájemce povinen
Pronajímateli tuto pokutu uhradit, stejně jako veškeré související náklady a dále
administrativní poplatek ve výši 500,- Kč, a to na bankovní účet Pronajímatele
nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy Pronajímatele;
 dodržovat veškeré povinnosti a instrukce týkající se užívání Vozidla a spotřebičů ve
Vozidle umístěných a Movitých věcí stanovené v Nájemní smlouvě, těchto VOP,
manuálech k jejich užívání předaných Pronajímatelem či sdělené Pronajímatelem při
předání Vozidla;
 po celou dobu trvání nájmu dodržovat nejvyšší povolenou hmotnost Vozidla do 3,5t, a
počínat si tak, aby tato maximální hmotnost Vozidla nebyla překročena. Nájemce
nese výlučnou odpovědnost za hmotnost nákladu převáženého ve Vozidle a
v případě přetížení nad výše uvedený limit Vozidla je povinen nést veškeré důsledky
(např. uložení pokuty za jízdu s přetíženým Vozidlem, za jízdu bez řidičského
oprávnění, za nezaplacení příslušného mýta či poplatku na dálnici aj.) a současně
veškeré náklady vzniklé v důsledku tohoto porušení (např. náklad na odtah Vozidla
aj.);





čerpat do Vozidla jen kvalitní naftu v renomované síti čerpacích stanic (nikoli např. u
čerpacích stanic s pohonnou hmotou pro zemědělské stroje, apod.);
nádrž na vodu doplňovat pouze pitnou vodou. Nájemce nesmí do nádrže na vodu
nalévat užitkovou vodu či jakoukoli jinou kapalinu než pitnou vodu.
případné doplnění AdBlue svěřit pouze autorizovanému servisu. Nájemce nesmí
AdBlue doplňovat svépomocí.

9.3.
Doporučení
Pronajímatel předal Nájemci Rady a doporučení pro užívání Vozidla a doporučuje Nájemci
se s nimi před jízdou řádně seznámit a řídit se jimi. Aktuální znění Rad a doporučení pro
užívání Vozidla je též uveřejněno na Webových stránkách.
9.4.
Zákazy
9.4.1.
Nájemce nesmí Vozidlo užívat jinde než na pozemních komunikacích a nesmí užívat Vozidlo
a Movité věci jinak, než v souladu s informacemi, instrukcemi a proškolením ohledně užívání
Vozidla poskytnutým Pronajímatelem, příslušnými návody k obsluze, manuálem k Vozidlu,
standardně užívanými postupy a náležitou péčí.
9.4.2.
Nájemce nesmí vycestovat s Vozidlem mimo Povolená území. Nájemce bere na vědomí a
souhlasí, že je Pronajímatel oprávněn zkontrolovat polohu Vozidla prostřednictvím GPS.
9.4.3.
Nájemce nesmí Vozidlo využívat pro podnikatelské účely/ za účelem dosažení zisku.
9.4.4.
Ve Vozidle je zakázáno:
 kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, používat svíčky, vonné tyčinky či prskavky;
 vpouštět a převážet jakákoli zvířata, včetně domácích mazlíčků;
 převážet ve Vozidle nebezpečné látky;
 provádět jakékoli úpravy či změny Vozidla či jakékoli úpravy či změny na Movitých
věcech bez předchozího souhlasu Pronajímatele;
 převážet v interiéru kola, skútry, motorky a jakékoli jiné objemné předměty, které
mohou poškodit interiér Vozidla nebo ublížit pasažérům; tyto je Nájemce oprávněn
umístit do/ převážet v garáži Vozidla;
 používat chemické WC jinak než s toaletním papírem určeným pro chemické WC a
speciální chemií pro užití s chemickým WC;
 pořizovat fotografie Vozidla pro jiné než soukromé účely.
9.5.
Havárie, poruchy, krádež, zničení Vozidla
9.5.1
Nájemce je povinen:
 počínat si preventivně tak, aby nedocházelo ke škodám na a/nebo ve Vozidle či na
Movitých věcech;
 parkovat Vozidlo vždy jen na bezpečných místech a vždy upřednostňovat hlídaná
parkoviště, je – li to možné;
 před odchodem Vozidlo řádně uzamknout a zabezpečit proti krádeži Vozidla či
Movitých věcí.
9.5.2.
Dojde-li k jakékoli poruše, závadě či škodě na Vozidle či k dopravní nehodě Vozidla, je
Nájemce povinen:



ihned ohlásit jakoukoliv poruchu, dopravní nehodu, závadu či škodu na Vozidle
telefonicky přímo Pronajímateli, a to IHNED, 24 hod denně!, a postupovat podle
pokynů Pronajímatele. Dále je povinen neprodleně kontaktovat asistenční službu
FIAT a asistenční službu pojišťovny:

Asistence Fiat: +420 800 900 001 , Pojištovna +420 222 803 442






při jakékoli nehodě Vozidla, poškození Vozidla, vandalismu, vniknutí cizí osobou do
Vozidla, krádeži Movitých věcí či jiných věcí ve vlastnictví Pronajímatele či Nájemce
umístěných ve Vozidle či krádeži Vozidla vždy přivolat policii daného státu a vyžádat
si úřední doklad/zápis/záznam o dané události pro pojišťovnu;
vždy si vyžádat údaje o totožnosti, datu narození a adrese pobytu dalších účastníků
dané události;
pořídit důkladnou fotodokumentaci;
poskytnout Pronajímateli veškerou nezbytnou součinnost při řešení pojistné události.

9.5.3
V případě defektu kola či pneumatiky je Nájemce povinen nést náklady na opravu či výměnu
ze svého.
9.5.4.
Nájemce bere na vědomí, že v případě dopravní nehody či závady na Vozidle nemá nárok
na poskytnutí náhradního obytného vozu a ani na jakoukoli finanční kompenzaci za
předčasně ukončený nájem Vozidla nad rámec plnění a asistenčních služeb poskytnutých
pojišťovnou z havarijního pojištění či povinného ručení.
10. Vrácení Vozidla a Movitých věcí
10.1.
V souvislosti s vrácením Vozidla je Nájemce povinen splnit následující povinnosti:
 vrátit Vozidlo s čistým exteriérem i interiérem;
 vrátit Vozidlo s plnou nádrží PHM;
 nedoplňovat plyn a vodu ve Vozidle před jeho vrácením;
 vyprázdnit a vymýt odpadní nádrž z WC;
 zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj, došlo-li během nájmu Vozidla k jejich užití;
 řádně předat Vozidlo Pronajímateli, tzn. absolvovat s Pronajímatelem prohlídku
Vozidla při předání, která může trvat až 1 hodinu, a upozornit Pronajímatele na
všechny vzniklé škody či závady na Vozidle či jeho vybavení či na Movitých věcech,
které Nájemce nenahlásil Pronajímateli během trvání nájmu.
10.2.
Nájemce je povinen vrátit Vozidlo Pronajímateli v poslední den trvání nájmu dle Nájemní
smlouvy v době mezi 09:00 – 17:00h.
11. Sankce
11.1.
Nájemce bere na vědomí, že je povinen Pronajímateli uhradit následující sankce:
- 20.000,- Kč v případě nesplnění povinnosti neprodleně vrátit Vozidlo dle čl. VIII. 5
Nájemní smlouvy a současně sankci ve výši denního nájemného za každý započatý
den prodlení s vrácením Vozidla;
- 10.000,- Kč v případě kouření ve Vozidle;
- 5.000,- Kč za ztrátu jakéhokoli dokladu Vozidla – tedy osvědčení o registraci Vozidla
či tzv. zelené karty pojištění (povinné ručení) či servisní knížky nebo jiné
dokumentace Vozidla
- 15.000,- Kč za ztrátu klíčů do zapalování a/nebo dalších klíčů Vozidla;
- 5.000,- Kč při extrémním znečištění interiéru či exteriéru Vozidla;

-

5.000,- Kč a současně sankce ve výši denního nájemného za každý započatý den
prodlení s vrácením Vozidla;
5.000,- Kč za každý den při vjezdu a pobytu Vozidla mimo Povolená území;
5.000,- Kč za jakékoli jiné porušení povinností či zákazů stanovených Nájemní
smlouvou a/nebo VOP, zejména dle čl. 9. VOP;
2.000,- Kč při neuklizeném interiéru Vozidla (zejm. kuchyň, nádobí, lednice, podlaha
aj.);
1.500,- Kč za nevyprázdněnou odpadní nádrž WC.

11.2.
Pronajímatel je oprávněn svůj nárok na uhrazení jakékoli sankce dle čl. 11.1. výše kdykoli
jednostranně započíst proti nároku Nájemce na vrácení Kauce.
11.3.
Uhrazením jakékoli sankce dle čl. 11.1. není nijak dotčena povinnost Nájemce k náhradě
celkové výše újmy vzniklé Pronajímateli.
12. Pojištění
12.1.
Pronajímatel má k Vozidlu sjednané zákonné pojištění odpovědnosti z provozu Vozidla
(povinné ručení) a havarijní pojištění.
12.2.
Spoluúčast na havarijním pojištění je 5%, minim. 5.000,- Kč (dále jen „Spoluúčast“). Nájemce
bere na vědomí, že škoda na Vozidle není tudíž v částce Spoluúčasti kryta havarijním
pojištěním. Nájemce bere na vědomí, že havarijní pojištění se nevztahuje na poškození
interiéru či ztrátu movitých věcí v interiéru, ani na škodu způsobenou při vniknutí/vloupání do
Vozidla třetí osobou. V těchto případech je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli škodu
v plné výši, která bude hrazena z Kauce dle čl. 8.2.. výše.
12.3.
Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel nemá sjednáno pojištění osob a zavazadel
jedoucích/ převážených ve Vozidle. Sjednání takového pojištění je tak ponecháno na
zvážení a odpovědnosti Nájemce.
13. Závěrečná ustanovení
13.1.
Veškerá práva a povinnosti stran neupravené Nájemní smlouvou a/nebo těmito VOP se řídí
příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména NOZ. Smluvní strany se dohodly, že
vylučují uplatnění ustanovení § 1765, odst. 1 a § 1766 NOZ na svůj smluvní vztah založený
Nájemní smlouvou.
13.2.
Pro případ mimosoudního řešení sporů či nespokojenosti s řešením stížnosti či reklamace
týkající se plnění poskytovaných Pronajímatelem dle Nájemní smlouvy se může Nájemce
obracet na Českou obchodní inspekci, IČ: 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00
Praha 2, jakožto orgán dohledu nad činností Pronajímatele.
K veškerým sporům vyplývajícím ze smluvního vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcem
jsou příslušné obecné soudy České republiky.
13.3.
Tyto VOP jsou platné ke dni 10.7.2020

