Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) tvoří nedílnou součást nájemní smlouvy (dále jen NS nebo smlouva o pronájmu v ozu), která
je uzavřena dle ustanovení § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), a to mezi společností donapro s.r.o. se sídlem Praha
5, náměstí 14. října 1307/2, PSČ 150 00, IČO: 069 09 931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 290697 (dále jen
„pronajímatel“) a nájemcem uvedeným v NS (dále jen „nájemce“). Na základě NS je nájemci pronajímáno k dočasnému užívání vozidlo specifikované v NS.
Nájemce podpisem nájemní smlouvy prohlašuje, že se před jejím podpisem s VOP řádně seznámil a bez výhrad je akceptuje.

1.

Doba nájmu a vrácení vozu

1.1
Nájemce je povinen vrátit vozidlo pronajímateli a to jeho předáním pověřenému pracovníkovi pronajímatele nejpozději v poslední den doby
nájmu v dohodnutém místě a čase vrácení a to ve stavu v jakém jej převzal (čisté a včetně veškerého příslušenství, dokladů, klíčů, doplnění paliva a ostatních
provozních náplní) s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pokud bude vozidlo znečištěno, nájemce uhradí náklady na čištění a to ve výši 200 Kč za každé
znečištěné sedadlo, 400 Kč za znečištěnou podlahu v oblasti kabiny, 500 Kč za znečištěný nákladový prostor. V případě silně znečištěného vozidla je k celkové
částce připočteno 50 %.
1.2
Při vrácení vozidla smluvní strany vyhotoví protokol o vrácení vozidla, ve kterém uvedou stav vozidla včetně jeho příslušenství a tento protokol
podepíší, jako souhlas se zapsaným stavem. Vozidlo se považuje za vrácené okamžikem podpisu protokolu všemi stranami dle předchozí věty. Pokud nájemce
odmítne protokol o vrácení vozidla podepsat, nájemce je povinen zaplatit pronajímateli pokutu ve výši 10 000 Kč. Odmítnutí podpisu předávacího protokolu
nezbavuje nájemce odpovědnosti za veškerá zjištěná poškození vozidla. V případě, že stav vozidla včetně jeho příslušenství v době vrácení neodpovídá
stavu při převzetí nájemcem, je pronajímatel oprávněn uvést vozidlo do odpovídajícího stavu na náklady nájemce a vozidlo se v takovém případě považuje
za vrácené až okamžikem uvedení do původního stavu. Náklady dle předchozí věty budou nájemci účtovány ve výši dle Ceníku pronajímatele a dle cen
účtovaných poskytovateli příslušných služeb, pokud jejich služeb pronajímatel využije. Nájemce je v takovém případě dále povi nen uhradit pronajímateli
pokutu za porušení povinnosti vrátit vozidlo pronajímateli ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a to ve výši kauce, kterou
nájemce složil při převzetí vozidla. Pokud nájemce vrátí vozidlo pronajímateli ve stavu znemožňující jeho řádnou kontrolu, uvedou smluvní strany tuto
skutečnost v protokolu o vrácení vozidla a nájemce odpovídá i za závady a případné rozpory s původním stavem vozidla, v jakém jej převzal nájemce a
stavem zjištěném řádnou kontrolou po vrácení vozidla v okamžiku, kdy je vozidlo uvedené do stavu, který tuto řádnou kontrolu umožňuje. V takovém případě
se vozidlo považuje za vrácené až okamžikem provedení řádné kontroly respektive uvedením vozidla do stavu odpovídajícímu stav u při převzetí nájemcem,
které nelze zjistit běžnou prohlídkou při navrácení vozidla pronajímateli. Nájemce je povinen vrátit s vozidlem i všechny doklady od vozidla. Pokud je nájemce
při vrácení vozidla nepředá pronajímateli, považuje se vozidlo v takovém případě za vrácené až okamžikem vrácení dokladu nebo opatřením jejich duplikátů
na náklady nájemce. Pronajímatel má nárok na náhradu i všech skrytých poškození vozidla (např. Poškození podvozku, špatné palivo v nádrži, poškození
motoru), která nemohla být zjištěna při kontrole stavu vozidla tj. I ta která nebudou uvedena v NS a PP (předávacím protokolu) při vrácení vozidla nájemcem.
Dále je nájemce povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží (nebo s takovým množstvím paliva, se kterým mu bylo vozidlo předáno). V případě, že nájemce poruší
povinnost uvedenou v předchozí větě, zavazuje se pronajímateli uhradit smluvní pokutu odpovídající násobku počtu chybějících litrů v nádrži a ceny paliva
za 1 litr plus servisní poplatek 300 Kč.
1.3.
V případě vrácení vozidla před uplynutím smluvené doby nájmu není pronajímatel oprávněn převzetí vozidla odmítnout, ale nájemce není
oprávněn požadovat vrácení části nájemného za nevyužitou dobu nájmu. Nájemce zároveň nemůže požadovat finanční náhradu za nev yužité pohonné
hmoty a rozdíl mezi předpokládanými a skutečně ujetými kilometry.
1.4
V případě prodlení nájemce s vrácením vozidla o více než 1 hodinu je nájemce povinen platit pronajímateli úhradu za užívání vozidla ve výši
odpovídající dennímu nájemnému při nájmu na dobu jednoho dne dle Ceníku pronajímatele za každý započatý den prodlení s vrácením. Vozidlo se v
případě prodlení nájemce považuje za vrácené až okamžikem vyhotovení a podpisu protokolu o vrácení vozidla dle článku 1.2 nebo dnem odebrání
vozidla dle článku 1.5 nebo dnem vrácení vozidla dle článku 2.4, podle toho, která situace nastane dříve. V případě prodlení nájemce s vrácením vozidla o
24 hodin, je nájemce srozuměn s tím, že pronajímatel je oprávněn nahlásit vozidlo jako ztracené nebo zcizené Policii ČR, případně podat žalobu na vydání
věcí u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro nájemníka vyplynout, nese výlučně nájemce.
1.5.
V případě prodlení nájemce s vrácením vozidla je pronajímatel oprávněn vozidlo hledat a odebrat jej nájemci a to i bez jeho vědomí. Při
odebrání vozidla vyhotoví pronajímatel protokol o vrácení vozidla bez součinností nájemce. Ustanovení článku 1.2 o uvedení vozidla do původního stavu a
odpovědnosti nájemce za související náklady a sankce platí obdobně. Věci nájemce ponechané ve vozidle pronajímatel na náklady nájemce uskladní a
to po dobu 30 dnu ode dne odebrání vozidla. K věcem nájemce dle předchozí věty má pronajímatel zadržovací právo a po uplynutí lhůty dle předchozí
věty je pronajímatel oprávněn s těmito věcmi naložit dle vlastního uvážení a v případě jejich prodeje vydat nájemci, na jeho písemnou žádost, výtěžek z
prodeje po odečtení veškerých nároků pronajímatele vůči nájemci. Pronajímatel není povinen informovat nájemce o odebrání vozi dla nájemci dle tohoto
ustanovení je nájemce rovněž povinen zaplatit pronajímateli skutečné náklady spojené s takovým odebráním přinejmenším ve výši odpovídající výši kauce.
1.6

V případě poškození parkovací kamery nebo poničení LCD displeje v kabině vozu je nájemci účtovaná smluvní pokuta v maximální výši kauce.

1.7
V případě, že nájemce vrátí vůz s poničeným (prasklý kryt, ulomený klíček, poničená tlačítka atp.) nebo nefunkčním klíčem od zapalování
k vozu, bude mu stržena smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč na následné opravy, popř. vyhotovení nového klíče k vozu s dálkovým ovládáním.
2.

Povinnosti nájemce

2.1
Nájemce je povinen zajistit, že vozidlo bude užívat a řídit pouze oprávněná osoba a to pouze za účelem nájmu a pouze na sjednaném území.
Nájemce není oprávněn dát vozidlo do podnájmu a ani jinak umožnit třetím osobám jeho užívání. Nájemce je povinen užívat vozidlo v souladu s nájemní
smlouvou, včetně těchto VOP, příslušnými právními předpisy a pokyny a doporučeními pronajímatele. Nájemce je dále povinen zajisti, aby nedocházelo k
nadměrnému opotřebení vozidla, aby pronajímateli na vozidle nevznikla škoda, je povinen zajistit vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození, při
parkování nenechávat ve vozidle klíče, dokumenty k vozidlu, viditelně umístěné cenné předměty a odnímatelná čelní panel autorádia nebo přehrávače
(je-li jím vybaveno) a je dále vždy povinen vozidlo uzamknout a zabezpečit všemi zabezpečovacími prostředky, jimiž je vozidlo vybaveno. Nájemce je
povinen kontrolovat a pravidelně na své náklady doplňovat výrobcem předepsané pohonné hmoty a všechny provozní kapaliny vozidla. Nájemce je
povinen zajisti, že ve vozidle bude dodržován zákaz kouření. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty je nájemce povinen zaplatit pronajímateli
náklady na čištění interiéru a náhradní vzniklou škodu, včetně škody způsobené nucenou odstávkou vozidla a dále mu bude udělena pokuta 1000 Kč za
porušení VOP. Nájemce ve vozidle nesmí vozit předměty, které vy mohly nevratně poškodit vozidlo nebo jeho příslušenství, zejména ostré předměty. Dále
nebude přepravovat osoby v nákladovém prostoru. Nájemce nebude využívat vozidlo k odvozu suti a podobných materiálů, které znečišťují vozidlo. V
případě porušení výše uvedeného nájemce uhradí škodu a zaplatí pokutu ve výši 5 000 Kč. Nájemce si je vědom, že je vozidlo vybaveno satelitním
systémem pro případ odcizení a monitorování vozidla a jeho rychlosti. K čemu uděluje svůj souhlas k monitorování vozidla podpisem smlouvy. S vozidlem
nebude překračovat maximální povolenou rychlost 130 km/h. V případě porušení rychlostního limitu dle předchozí věty, bude nájemci účtována pokuta
2500 Kč za každých 10 km/h nad uvedený limit.

2.2
Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci a nájemce je povinen bez zbytečného odkladu pronajímateli zajistit přístup k vozidlu za
účelem kontroly, zda nájemce užívá vozidlo v souladu s nájemní smlouvou a těmito podmínkami.
2.3
V případě, kdy nájemní smlouva umožňuje užívání vozidla v zahraničí, je nájemce povinen obstarat si na své náklady a nebezpečí všechna
nezbytná povolení.
2.4
V případě, že vozidlo bude v České Republice či v zahraničí zadrženo nebo zabaveno, je nájemce povinen na své náklady podniknout
veškerá opatření nezbytná k uvolnění vozidla a zajistit jeho okamžité navrácení do sídla pronajímatele. Povinnost nájemce vrátit vozidlo pronajímateli je v
takovém případě splněna až okamžikem navrácení vozidla do sídla pronajímatele, nebo na místo předem sjednané. Při navrácení vozidla vyhotoví
pronajímatel protokol o vrácení vozidla a to i bez součinnosti nájemce. Ustanovení článku 1.2 o uvedení vozidla do původního stavu a odpovědnosti
nájemce za související náklady a sankce platí obdobně.
2.5
Nájemce smí svěřit řízení vozidla pouze řidiči s platným řidičským průkazem příslušné skupiny, který je uveden na smlouvě jako další řidič nebo
svému zaměstnanci - řidiči s platným řidičským průkazem příslušné skupiny, který vykonává činnost ve prospěch Nájemce v souladu s předmětem jeho
činnosti. Veškeré náležitosti související s vyžitím Vozidla zaměstnancem - řidičem nájemce jsou interní záležitosti Nájemce, za porušení smlouvy nebo
právních předpisů zaměstnancem Nájemce však Nájemce plně odpovídá tak, jako by se předmětného porušení dopustil on sám.
2.6
Nájemce nesmí používat autorádio instalované ve vozidle pro poslech rádiových stanic, nájemce je oprávněn jej používat pouze pro poslech
zvukového záznamu z jeho vlastního nosiče dat.
3

Nájemné a poplatky

3.1
Nájemce se zavazuje platit pronajímateli řádně a včas nájemné a veškeré další částky dle nájemní smlouvy. V případě, kdy doba nájmu
nerespektuje jeden měsíc, je nájemné splatné při uzavření nájemní smlouvy. V ostatních případech je nájemné za první měsíc doby nájmu splatné při
uzavření nájemní smlouvy a nájemné za každé další dohodnuté období doby nájmu je vždy splatné měsíčně předem do 25. dne předchozího měsíce. V
případě, že jsou v nájemní smlouvě sjednány limity a nájemce tyto limity překročí, je nájemce povinen uhradit pronajímateli rovněž příslušné poplatky ve
výši dle Ceníku pronajímatele.
3.2
Záloha/Kauce/Garance (dále společně jako „kauce“), kterou je povinen nájemce složit u pronajímatele při podpisu smlouvy o pronájmu
vozidla za účelem zajištění pohledávek pronajímatele za nájemce a splnění povinnosti nájemce vrátit vozidlo, bude zúčtována po vrácení vozidla.
Složením kauce není dotčena povinnost nájemce platit nájemné. Výše kauce je uvedena na smlouvě o pronájmu vozu a zahrnuje doplatek na nájemném,
spoluúčast na škodách, předpokládané administrativní náklady a náklady na palivo, a to pro případy vrácení vozidla poškozeného, nedotankovaného a
pro případy nákladů vzniklých v souvislosti se spácháním dopravního přestupku.
3.3
V případě prodlení nájemce s placením jakékoli částky pronajímateli dle nájemní smlouvy je nájemce povinen zaplatit pronajímateli úrok z
prodlení ve výši 0,2 % z částky za každý den prodlení, smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení a administrativní náklady v paušální výši 500 Kč za
každou upomínku zaslanou pronajímatelem nájemci.
3.4
Pronajímatel je povinen vrátit nájemci kauci bez zbytečného odkladu po vrácení vozidla a po odstranění všech závad a rozporů s původním
stavem vozidla při jeho převzetím nájemcem a odstranění případných škod. Pronajímatel je oprávněn započíst veškeré své pohledávky vůči nájemci na
svou povinnost vrátit nájemci kauci dle předchozí věty.
3.6
Pronajímatel je oprávněn vůči složené kauci započíst veškeré své peněžité pohledávky za nájemcem vyplývající z uzavřené smlouvy o
pronájmu vozu, porušením VOP, příp. I z jiných smluv mezi nájemcem a pronajímatelem.
3.5
V případě, že pronajímatel oprávněně čerpal kauci dle odst. 3.6 VOP, je nájemce povinen doplnit kauci o příslušnou částku ve lhůtě 10 dnů
poté, kdy byl pronajímatelem informován, že příslušná část kauce byla pronajímatelem čerpána.
4
Oprava a údržba
4.1
Pronajímatel je povinen zajisti na svůj náklad pravidelnou údržbu vozidla a sezónní výměnu pneumatik. nájemce je povinen umožnit
pronajímateli pravidelnou údržbu a strpět s tím související omezení užívání vozidla v nebytném rozsahu vez nároku na slevu z nájemného. Pronajímatel je
ovšem povinen poskytnou nájemci po dobu opravy a údržby náhradní vozidlo obdobné kvality za předpokladu, že předpokládaná doba opravy nebo
údržby přesáhne 5 hodin.
4.2
Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřebu provedení jakýchkoli oprav a údržby na vozidle(včetně potřeby
výměny pneumatik při jejich opotřebení dle příslušných právních předpisů) a vznik škody na vozidle. náklady opravy a údržby v yvolané nesprávným
užíváním vozidla nájemcem (včetně nadměrného opotřebení pneumatik) nebo vzniklé v důsledku porušení povinnosti nájemce dle nájemní smlouvy a
těchto podmínek nese nájemce a v takovém případě nevzniká nájemci právo na slevu z nájemného a na poskytnutí náhradního vozidla.
4.3
V případě nepojízdného vozidla je nájemce povinen telefonicky informovat pronajímatele a projednat s ním další postup a dále postupovat v
souladu s instrukcemi pronajímatele. Pokud se nepodaří nájemci pronajímatele kontaktovat, kontaktuje nájemce pojišťovnu Kooperativa (+420 957 105 105
nebo na linku pomoci řidičům 1224), u které jsou sjednány asistenční služby. Pokud se nájemce rozhodne opravit vůz sám (např. výměna poškozené
pneumatiky), postupuje podle oficiálního postupu a veškeré poškození, které vznikne z důvodu nevhodného postupu, uhradí nájemce. V případě porušení
povinností uvedených v tomto odstavci nese náklady na odvoz/odtah a opravu vozidla nájemce a to i v případě, kdy by za tyto náklady jinak odpovídal
pronajímatel. Náklady odvozu / odtahu vozidla v České republice do servisu v souladu s instrukcemi pronajímatele hradí pronajímatel, ledaže nepojízdnost
vozidla způsobil nájemce. Náklady odvozu / odtahu vozidla v zahraničí do servisu v souladu s instrukcemi pronajímatele hradí nájemce.
4.4
Pokud je nepojízdné vozidlo mimo okruh 50 km od místa předání vozidla, vozidlo bude odtaženo do nejbližšího servisu. Vozidlo pronajímatel
uvede do provozu schopného stavu bezodkladně, v co nejkratší možné době. Pokud je pro opravu vozidla nutné dodání dílu / dílů, nájemce bere na
vědomí, že tento čas provozovatel vozidla nemůže ovlivnit. Pokud je vozidlo v servisu déle než 12 hodin, nájemce má nárok na slevu v poměru k celkovému
nájemnému. Pronajímatel neodpovídá za škody finančního i nefinančního charakteru, které vzniknou nájemci po dobu závady na vozidle a dobu opravy
vozidla.
4.5
Nájemce se zavazuje čerpat pohonné hmoty předepsané výrobcem vozidla pouze u prověřených čerpacích stanic (OMV, Shell, Benzina,
Agip, KN Prona, Pap Oil, Euro oil, Lukoil a Mol) a všechny doklady o čerpaném palivu předá pronajímateli ke kontrole při vrácení vozidla. Pronajímatel
veškeré škody vyčíslí do 30 dnů od vrácení vozidla a vyrozumí nájemce.
5
Nehoda, poškození, zničení nebo odcizení vozidla
5.1
V případě dopravní nehody, poškození, zničení nebo odcizení vozidla anebo jeho části je nájemce povinen ohlásit takovou skutečnost
pronajímateli bez zbytečného odkladu bezprostředně po jejím vzniku, postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména přivolat Policii v
případech, kdy je šetření policie vyžadováno, vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři “Oznámení o dopravní nehodě”, který obdržel od
pronajímatele při uzavření nájemní smlouvy a tento formulář předat pronajímateli bez zbytečného odkladu. Při cestě do zahrani čí je nájemce povinen při
dopravní nehodě vždy volat policii. Pokud případ šetří policie, je nájemce povinen poskytnout jí veškerou možnou součinnost a dále informovat

pronajímatele o průběhu a výsledku takového šetření a poskytnout mu veškeré dokumenty, které v této souvislosti od Policie obdrží. povinnost součinnosti
dle předchozí věty má nájemce rovněž vůči pronajímateli a osobám jim určeným včetně pojišťovny pronajímatele.
5.2.
V případě odcizení nebo zničení či poničení vozidla je nájemce povinen platit pronajímateli nájemné a/nebo úhradu za užívání vozidla dle
článku 1.4 a další částky dle nájemní smlouvy do okamžiku uvedení vozidla do stavu jako při zahájení pronájmu, nebo v případě totální škody do doby
výplaty pojistného plnění pojišťovnou. Veškeré nároky pronajímatele dle nájemní smlouvy zastávají ustanovením předchozí věty nedotčeny.
5.3

Nepojízdné vozidlo je nájemce povinen zabezpečit před dalším poškozením nebo odcizením.

6
Pojištění
6.1
Pronajímatel je povinen ve vztahu k užívání vozidla uzavřít a udržovat platné a účinné pouze zákonné pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla. Nájemce je povinen dodržovat
podmínky všech uzavřených pojištění a postupovat v případě škodní události v souladu s nimi. V případě škodní události na vozidle je nájemce dále
povinen zaplatit pronajímateli administrativní náklady vyřízení takové události s pojišťovnou v paušální výši 2000 Kč.
6.2
V případě pojistné události je nájemce povinen uhradit pronajímateli celkovou vzniklou škodu včetně spoluúčasti (spoluúčast je 10 % nejméně
10 000 Kč, u zvýhodněného pojištění minimálně 5000 Kč) v rozsahu, v jakém taková škoda přesahuje výši pojistného plnění obdrženého pronajímatelem.
Ustanovení předchozí věty se nedotýká regresních nároku pojišťovny. Pokud bude nutné, nájemce souhlasí, že bude spolupracovat s pronajímatelem a
poskytne bezodkladně veškeré informace potřebné k plnění pojistné události. Pokud tak neučiní, veškeré náklady spojené s uvedením vozidla do původní
ho stavu hradí nájemce. U drobného poškození vozidla jako např. poškození čelního skla, nájemce uhradí pronajímateli 2000 Kč. (U nadstandartního
pojištění 0Kč). Tato částka pokrývá odstávku vozidla po dobu výměny čelního okna. U neopravitelného defektu pneumatiky nájemce uhradí pronajímateli
částku 2000 Kč (u zvýhodněného pojištění 1000 Kč) za každou zničenou pneumatiku.
6.3
Pokud dojde ke škodě v okamžiku, kdy je nájemce v prodlení s vrácením vozidla, pak se ustanovení předchozího článku nepoužije a nájemce
je povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu v plné výši.
6.4
Pojištění se nevztahuje zejména na případy, kdy Nájemce bez souhlasu Pronajímatele přenechal užívání vozidla nebo řízení vozidla jiné osobě,
řídil vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků anebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce anebo takové osobě
přenechal vozidlo k řízení, anebo osoba řidiče nebyla zjištěna, nebo bez souhlasu Pronajímatele nájemce či jiná osoba používala Vozidlo mimo území
České republiky. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé z důvodu nedodržení technických podmínek a provozních pokynů výrobce Vozidla, nájemní
smlouvy, těchto všeobecných podmínek nájmu Vozidla nebo pojistných podmínek.
6.5
V případě škody zaviněné nájemcem je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci za vyřízení úkonů spojených s administrativním vyřízením
škodní události poplatek ve výši 1 500 Kč.
7
Odpovědnost za škodu
7.1
Nájemce odpovídá pronajímateli a je povinen nahradit mu jakoukoli škodu, která vznikne na vozidle v době ode dne jeho předání nájemci až
do dne jeho vrácení dle těchto VOP, a to nad rámec pojistného plnění. Nájemce je povinen uhradit v plné výši skutečnou škodu i ušlý zisk.
7.2
Pronajímatel odpovídá pouze nájemci a pouze za škodu, která mu vznikne v přímé příčinné souvislosti s užíváním vozidla zaviněním
pronajímatele. Odpovědnost pronajímatele zaniká, pokud mu vznik škody není oznámen nájemcem nejpozději následující den po vzniku takové škody.
8
Shromažďování informací
8.1
Svým podpisem smlouvy o pronájmu vozu nájemce, který je fyzickou osobou, vyjadřuje svůj souhlas s tím, že budou zpracovávány jeho osobní
údaje v rozsahu informací o jeho jménu, příjmení, titulu, státní příslušnosti, pobytu (ulice, číslo domu, PSČ, město), případně jiné doručovací adrese (poštovní
přihrádka, PSČ poštovní přihrádky), telefonním čísle do zaměstnání, domů, telefonním čísle mobilního telefonu, adrese elektronické pošty a faxovém čísle.
Souhlas se zpracováním osobních údajů nájemce poskytuje pronajímateli s tím, že je oprávněn tento svůj souhlas písemně odvolat. Nájemce souhlas
uděluje mimo jiné k účelům nabízení obchodu a služeb ze strany pronajímatele, včetně provádění propagační činnosti a průzkumu trhu, s tím, že nájemce:
a) údaje poskytne dobrovolně, a to pouze na dobu, dokud neuplatní své právo tento souhlas odvolat.
b) má možnost požadovat přístup k těmto údajům
8.2
V zájmu odstranění jakýchkoliv pochybností je sjednáno, že nájemce, který není fyzickou osobou, svým podpisem textu Smlouvy dává výslovně
souhlas s tím, aby o něm pronajímatel zpracovával údaje rozsahu informací o jeho obchodní firmě či názvu, IČ či obdobné identifikaci, sídle (ulice, číslo
domu, PSČ, město) případně jiné doručovací adrese (poštovní přihrádka, PSČ poštovní přihrádky), telefonu, adrese elektronické pošty, faxovém čí sle,
kontaktní osobě a jejím telefonním číslu, včetně čísla mobilního telefonu. Svým podpisem Smlouvy nájemce současně potvrzuje pravdivost všech shora
uvedených údajů, které se jej týkají a které vyplývají z textu Smlouvy, s tím, že jejich případnou změnu za účelem jejich opravy bez zbytečného odkladu
pronajímateli sdělí. Pro případ, že bude potřeba ověřit nebo potvrdit solventnost nájemce, nájemce souhlasí, aby k tomu byly tyto jeho osobní údaje
využity, příp. Poskytnuty třetí osobě.
9
Závěrečná ustanovení
9.1
Ustanovení o smluvních pokutách a úroku z prodlení se nedotýkají nároku pronajímatele požadovat náhradu škody v plné výši. Smluvní pokuty
se uplatňují kumulativně a bez omezení.
9.2
Nájemce souhlasí s tím, aby údaje uvedené v nájemní smlouvě, včetně jeho osobních údajů, byly pronajímatelem zpracovávány a
uchovávány pro potřeby plnění závazku dle nájemní smlouvy, nabízení obchodu a služeb a k ochraně práv a majetku pronajímatele a to po dobu
neurčitou, nejdéle však po dobu nezbytnou k naplnění výše uvedeného účelu. Údaje dle předchozí věty mohou být pronajímatelem poskytnuty i třetím
osobám (např. policii, pojišťovně atp.).
9.3
Doručování dle nájemní smlouvy se děje na adresy uvedené v úvodních ustanoveních nájemní smlouvy. Každá ze smluvních stran je povinna
oznámit písemně druhé straně bez zbytečného odkladu změnu údajů uvedených v nájemní smlouvě a dále veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na
plnění závazku smluvních stran dle nájemní smlouvy. Až do okamžiku oznámení změny údajů dle tohoto článku jsou pro smluvní strany závazné dosavadní
údaje.
9.4
Nájem dle nájemní smlouvy skončí uplynutím doby nájmu. Nájemní smlouvou je možné ukončit dohodou smluvních stran. Pokud nájemce
poruší podstatným způsobem nájemní smlouvu nebo ji poruší opakovaně nepodstatným způsobem, je pronajímatel oprávněn nájemní smlouvu vypovědět
a to s okamžitou účinností. Za podstatné porušení nájemní smlouvy se považuje zejména neodstranění jakéhokoli porušení podmínek nájemcem ve lhůtě
pěti dnů ode dne doručení výzvy pronajímatele a dále jakékoli neodstranitelné porušení nájemní smlouvy. V případě porušení podmínek nájemcem, při
kterém je pronajímatel oprávněn nájemní smlouvu vypovědět, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši odpovídající nájemnému,
které by jinak náleželo pronajímateli za období od dne zrušení nájemní smlouvy do konce původně sjednané doby nájmu. Zrušením nájemní smlouvy
nezanikají práva pronajímatele, která dle své povahy mají zůstat zachována, tj. zejména právo na vrácení vozidla ve stavu v jakém jej nájemce převzal s
přihlédnutím k obvyklému opotřebení či právo na nájemné, smluvní pokutu, úrok z prodlení a náhradu škody.

9.5
Odpověď nájemce dle § 1740 odst. 3 obč. zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky pronajímatele na uzavření smlouvy, ani
když podstatné nemění podmínky nabídky.
9.6
Obchodní podmínky nájemce se tímto výslovně vylučují. reklama pronajímatele ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 obč. zákoníku není pro vztahy
mezi stranami upravenými podle Smlouvy návrhem na zavření dílčího či jakéhokoli ujednání.
9.7
Nájemce, který není spotřebitelem, prohlašuje, že se v případě nájemní smlouvy, nejedná o tzv. smlouvu uzavíranou adhezním způsobem.
Smluvní strany pro odstranění pochybnosti v souladu s ustanoveními § 1801 občanského zákoníku sjednávají, že ustanovení §1799 a § 1800 občanského
zákoníku se nájemní smlouvu nepoužiji.
9.8
Nájemce podpisem Smlouvy potvrdil, že se seznámil s textem těchto Všeobecných obchodních podmínek, považuje je za jasné, srozumitelné
a určité a vyjádřil svůj souhlas s tím, že se tyto Všeobecné obchodní podmínky stávají nedílnou součástí smlouvy a vzal na vědomí, že tyto všeobecné
obchodní podmínky jsou podle ustanovení §1751 občanského zákoníku závazné pro úpravu vztahů Pronajímatele a Nájemce podle Sml ouvy, pokud
Smlouva neobsahuje odchylná ujednání.

