
Tímto řádem jsou stanoveny podmínky nájmu vozidla u autopůjčovny UNIVERSAL a je jimi vázán pronajímatel i nájemce vozu.

I. Práva a povinnosti:

1. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci dopravní prostředek v den podpisu smlouvy, čímž je započato fakturační období.

2. Autopůjčovna UNIVERSAL je oprávněna pronajímat vozidla vlastní, taktéž vozidla smluvních partnerů, se kterými má řádně uzavřenou smlouvu o následném nájmu třetí osobě.

3. Nájemce může oprávnit k řízení pouze a výhradně řidiče uvedeného ve smlouvě.

4. Pojištění výhradně dopravního prostředku zabezpečuje pronajímatel.

5. Nájemce je povinen v případě vzniku pojistné události uhradit veškerou spoluúčast na pojistném ve výši stanovené dle příslušných pojistných podmínek zapůjčeného vozidla. Tuto 

spoluúčast nájemce nehradí v případech, kdy pojišťovna dle pojistných podmínek spoluúčast neodečítá z pojistného plnění.

6. Nájemce se zavazuje při povolené cestě do zahraničí, že v případě jakékoliv poruchy nebo závady na vozidle, dopraví vozidlo zpět do ČR na vlastní náklady.

7. Nájemce je povinen v případě ztráty jakéhokoli dokladu od pronajímaného vozidla zaplatit pronajímateli poplatek ve výši 1.000,-Kč za každý ztracený doklad

8. V případě neplnění ze strany pojišťovny je nájemce povinen uhradit půjčovné v plné výši.

9. Zjistí-li nájemce závadu na vozidle způsobenou běžným opotřebením, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit pronajímateli. V případě prodlení, zajistí nájemce opravu se 

všemi důsledky a jeho povinnost platit nájemné dále trvá.

10. Nájemce je povinen používat při každém uzamčení vozidla zabezpečovací zařízení, jímž je vozidlo vybaveno, dále vyjímat radiopřijímač a nenechávat ho ve vozidle.
11. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovení vyhl.č.99/1998 Sb. (požití alkoholických nápojů, nebo jiných drog řidičem). Při porušení této vyhlášky vzniklou škodu 

hradí nájemce

12. Nájemce nesmí žádným způsobem upravovat exteriér a interiér pronajatého vozidla bez vědomí pronajímatele. Při nedodržení tohoto zákazu je nájemce povinen pronajímateli 

uhradit veškeré náklady spojené s uvedením vozidla do původního stavu.

II. Ukončení pronájmu:

Nájemní vztah zaniká: a) zničením vozidla bez viny nájemce

b) uplynutím doby nájmu a současným vrácením vozidla

c) písemnou výpovědí kterékoliv - smluvní strany a současným vrácením vozidla

Smluvní vztah zásadně nezaniká a půjčovné nabíhá dál, jestliže nebyla částka za zapůjčení vozidla vyrovnána v den vrácení vozidla. Smluvní strany se mohou dohodnout jinak, avšak 

vždy písemným dodatkem ke smlouvě.

III. Další ujednání:

1. Pronajímatel přenechává nájemci vozidlo a) s plnou nádrží nebo dle dohody jinak avšak vždy je vyznačeno ve smlouvě

b) s předepsanou výbavou

c) s doklady potřebnými pro provoz vozidla

2. Nájem dle této smlouvy nelze prodloužit. Nájemce je povinen vůz vrátit do místa, kde jej převzal, pokud nebylo mezi pronajímatelem a nájemcem dohodnuto jinak. V případě 

nedodržení doby vrácení vozu, pronajímatel účtuje po hodině prodlení nájemci další den pronájmu vozidla.

3. Nájemce bere na vědomí, že nevrácení vozidla v den a hodině smluvně dohodnuté, bude posuzován podle příslušných ustanovení tr. Zákona (neoprávněné užívání cizí věci, případně 

krádež).

4. V případě vzniku škody z viny nájemce, je tento povinen uhradit

a) půjčovné až do doby ukončení oprav vozidla v autorizovaném servisu 

b) v případě autonehody, či jiné pojistné události předložit záznam od policie ČR

5. Nájemce se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení ze zaplacení nájemného.

6. Nájemce vrátí vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot a v čistém stavu. Pokud tak neučiní, je povinen doplatit zbylé pohonné hmoty do plné nádrže. Jestliže vozidlo nebude vráceno 

v čistém stavu, je nájemci účtován poplatek ve výši 500,-Kč s DPH na jeho vyčištění.

7. Pro účely této smlouvy se neužije ust. § 676 ods.2 z č.40/1964 Sb. v platném znění o ukončení pronájmu.

8. Pokud nájemce nevrátí vozidlo ve stanovený den a hodinu bez řádné omluvy, záloha mu nebude vrácena.

9. Nájemce prohlašuje, že se seznámil s tímto řádem, který se zavazuje dodržovat, jakož i obecně právní normy, vztahující se k provozu motorových vozidel.

V Praze dne ………………200……..Za nájemce ……………………………………………


