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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU
OSOBNÍHO VOZIDLA
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Nájemce se zavazuje užívat půjčené vozidlo řádně a v souladu s účelem jemuž slouží, chránit jej před
poškozením, zničením nebo ztrátou, vrátit vozidlo v takovém stavu, v jakém bylo předáno ( viz protokol o
předání vozidla).
Nájemce je povinen každou dopravní nehodu nahlásit policii ČR. V případě porušení této povinnosti
odpovídá nájemce za škodu na půjčeném vozidle a je povinen pronajímateli uhradit způsobenou škodu v
plné výši
Nájemce je povinen nahlásit pronajímateli, jakož i policii ČR, každou škodní událost ( a to bez ohledu na
výši způsobené škody ) na pronajatém vozidle, jakékoli poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla či jeho
části. V případě porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu v celém rozsahu a to i tehdy, kdy ji
sám nezavinil.
Nájemce je dále v případě dopravní nehody povinen zajistit soupis všech účastníku a svědků ( včetně
kontaktu), registračních značek vozidel a jiných dotčených předmětů . V případě nesplnění této povinnosti
bude případní postih stran příslušné pojišťovny uplatněn v neprospěch nájemce.
Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré náklady spojené s likvidací škody, která na vozidle a jeho
příslušenství vznikla zaviněním nájemce, nebo škody vzniklé v souvislosti s provozem vozidla v období
nájmu, které neuhradí příslušná pojišťovna plus uhradí pronajímateli ušlý zisk po dobu opravy vozidla a to
max. 21 dnů.
Lze – li náklady na likvidaci škodní události uplatnit u pojišťovny u které je vozidlo pojištěno, je nájemce
povinen zaplatit část nákladů na likvidaci škody ve výši spoluúčasti 5%, minimálně 7.000,- Kč. V případě, že
nájemce nehodu zaviní, je povinen zaplatit na své náklady odtah na pronajímatelem určené místo.
Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10%.
Nájemce je povinen uhradit pronajímateli škodu v plném rozsahu, bude-li označen jako viník dopravní
nehody a bylo- li u něj zjištěno požití alkoholu nebo návykových omamných a psychotropních látek.Rovněž
pak nájemce v těchto případech uhradí pronajímateli ušlý zisk po celou dobu opravy pronajatého vozidla.
Povinností nájemce je vrátit vozidlo do sjednaného termínu ( uvedeno v nájemní smlouvě ). Pokud nebude
vozidlo do sjednaného termínu vráceno a nájemce si smlouvu neprodlouží, bude následující den vozidlo
nahlášeno Policii ČR jako odcizené. Zároveň firma SLADKÁ Stanislava podá návrh na vydání věci u
příslušného soudu a zvýší denní sazbu půjčovného o 100% za každý započtený den. Nevrácení vozidla je
považováno jako neoprávněné užívání cizí věci podle §249 trestního zákona číslo 456/1990Sb.
V případě poškození interiéru uhradí nájemce pronajímateli 990,- Kč( tím není dotčeno právo pronajímatele
na náhradu způsobené škody), za nadměrné znečištění interiéru 900,-Kč, v případě ztráty či poškození OTP,
pojištění, zelené karty 1 000,- Kč/kus, v případě ztráty povinné výbavy vozu 500,-Kč/kus, v případě ztráty
klíče s dálkovým ovládáním 9.500,- Kč, v případě nepojízdnosti pronajatého vozidla zaviněné nájemcem
hradí nájemce veškerý ušlý zisk pronajímatele , který nehradí příslušná pojišťovna. ( uváděné ceny sankcí
nezahrnují příslušné DPH).
Nájemce se zavazuje přistavovat vozidlo k provedení předepsané údržby, technické prohlídky a podobně,dle
pokynu auto-půjčovny ( týká se hlavně dlouhodobých pronájmů ).U dlouhodobých pronájmů nad 30 dnů je
omezen počet ujetých kilometrů na 6000Km/30dní. Po překročení limitu 6000Km/30dní se účtuje za každý
ujetý kilometr 1.90 Kč/Km. Při zjištění manipulace s tachometrem (snížení počtu ujetých Km) bude navíc
účtována částka ve výši 2000 Kč/den.
Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajimateli změnu trvalého bydliště ( sídla firmy ) v průběhu
nájemní doby.
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, není nájemce oprávněn předávat vozidlo jiné osobě k užívaní ani do
pronájmu.
Pronajaté vozidlo je nájemce povinen vrátit pronajímateli se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži,
s jakým jej převzal v okamžiku započetí nájmu.
Provozní výdaje a náklady vzniklé v souvislosti s provozem vozidla, hradí nájemce. Nájemce však není
oprávněn bez písemného souhlasu pronajímatele provádět na vozidle jakékoliv opravy či úpravy. Oprava
pneumatik, výměna žárovek, doplňování náplně do ostřikovačů a doplňování PH strany považující za
provozní výdaje.
Nájemce:

Pronajímatel:
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Ceník za pronájem automobilů platný od ( 29.09.2015 )
( v KČ bez 21 % DPH )
1 den
ŠKODA RAPID
1.2 TSI 63 kw 1700,-Kč
ŠKODA RAPID
1.2 TSI 81 kw 1800,-Kč
ŠKODA OCTAVIA II 1.6 TDI 77 kw 2000,-Kč
ŠKODA OCTAVIA III 1.6 TDI 77 kw 2200,-Kč
ŠKODA OCTAVIA III 2.0 TDI 110 kw 2400,-Kč
ŠKODA SUPERB III 2.0 TDI 140 kw DSG 2900,-Kč

2-3 den
1400,-Kč
1500,-Kč
1700 ,-Kč
1900,-Kč
2100,-Kč
2500,-Kč

4-6 den
1300,-Kč
1400,-Kč
1600,-Kč
1800,-Kč
2000,-Kč
2400,-Kč

7-13 den
1200,-Kč
1300,-Kč
1500,-Kč
1700,-Kč
1900,-Kč
2300,-Kč

14-20 den
1100,-Kč
1200,-Kč
1400,-Kč
1600,-Kč
1800,-Kč
2200,-Kč

21-29 den : mínus – 100,-Kč
30 a více dnů : informace na telefonu
Dlouhodobé pronájmy – smluvní ceny

SPZ : ………………

Smlouva číslo : ……………..

Protokol o předání vozidla
Závady při předání vozidla :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zvláštní výbava :

je – není vybaveno originálním autorádiem s CD přehrávačem.
Toto vozidlo je – není vybaveno originálním navigačním systémem.
Toto vozidlo

…………….…………………………
Podpis, razítko nájemce

………………………………………
Za firmu SLADKÁ Stanislava
autopůjčovna

