VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavřené mezi BELLATOR s.r.o. Praha 10, Hostivař ul.Švehlova
3147/30, 102 00, IČO: 24141763 (dále jen pronajimatel) a nájemcem pronájmu vozidla uvedeného v nájemní smlouvě.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Podmínky k zapůjčení vozidla
1. Nájemce musí splňovat podmínky stanovené zákonem k řízení motorového vozidla. 2. Nájemce musí dosáhnout věku
minimálně 21 let nebo vlastnit řidičský průkaz nejméně 2 roky. 3. Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo jiné osobě, jen pokud je tato
osoba uvedena ve smlouvě jako další řidič, tento druhý řidič musí předložit potřebné doklady pro uzavření smlouvy a nájemce se
zaručuje za to, že druhý řidič splňuje zákonné podmínky k řízení motorového vozidla. 4. Vozidlo je možné zapůjčit na dobu
libovolnou, nejkratší účtované období je však 1 den (24 hodin) od začátku pronájmu. 5. Ochrana osobních údajů Nájemce, který je
fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Nájemce
souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, datum
narození, polohy Předmětu nájmu, zvukové záznamy telefonických rozhovorů s Pronajímatelem, kopie řidičského průkazu, kopie
občanského průkazu, kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie výpisu s obchodního rejstříku, kopie osvědčení o registraci
DIČ, kopie rodného listu (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
6. K prvnímu pronájmu je nutné před zapůjčením vozidla předložit tyto doklady. V případě přistavení motorového vozidla mimo
pobočku, je nutné tyto doklady odeslat předem na email : info@autozpujcovny.cz po telefonické domluvě je možné doklady
předložit až na místě přistavení vozidla.
a) Doklady pro fyzickou osobu:
- Kopie platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.
- Kopie platného řidičského průkazu sk.B řidiče.
b) Doklady pro právnickou osobu:
- Kopie platného občanského průkazu nebo platného cestovního pasu.
- Kopie platného řidičského průkazu sk. B řidiče.
- Kopie platného výpisu z obchodního rejstříku nebo Živnostenský list.
c) Doklady cizinci:
- Kopie cestovního pasu, řidičský průkaz, kreditní karta.
II.Předání vozidla a Platební Podmínky
1. Nájemní smlouva a předávací protokol budou uzavřené při předání vozidla. 2. Pronajímatel je oprávněn vyžadovat při uzavření
Smlouvy Kauci a Nájemné ve výši sjednané v nájemní smlouvě. 3. Nájemné se vypočítává dle skutečné doby (dnů) trvání
Nájmu. 5. Nájemce je povinen uhradit nájemné buď v hotovosti do rukou pronajímatele či platební kartou a to při podpisu této
smlouvy nebo bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. ú. 43-9714300217/0100 tak, aby nájemné bylo na účet
pronajímatele připsáno nejpozději v okamžiku převzetí vozidla nájemcem.
III. Pojištění vozidla
1. Cena nájmu zahrnuje povinné ručení a havarijní pojištění. Pokud nájemce zaviní dopravní nehodu nebo dojde k odcizení
vozidla během jeho užívání, je nájemce povinen pronajímateli uhradit spoluúčast ve výši 10% pronajímatelem zjištěné škody,
minimálně 10.000,-Kč nebo 10% z kupní ceny vozidla v případě jeho odcizení. 2. Nájemce je po celou dobu užívání plně
odpovědný za veškeré škody vzniklé v souvislosti s provozem Předmětu nájmu. V případě újmy vzniklé třetí osobě v důsledku
dopravní nehody způsobené porušením povinnosti nebo porušením pravidla provozu na pozemních komunikacích ze strany
Nájemce nebo osoby, které Nájemce Předmět nájmu svěřil k řízení či jinému užití, bude újma třetí osoby hrazena z
Pronajímatelova povinného, případně havarijního pojištění pronajatého vozidla. V případě, že pojistiteli (pojišťovně Pronajímatele)
vznikne proti Pronajímateli právo na úhradu vyplacené částky, kterou pojistitel za Pronajímatele plnil, zavazuje se Nájemce
uhradit Pronajímateli újmu ve výši částky, kterou uhradí Pronajímatel pojistiteli. 3. V připadě zavinění nehody nebo škody na
které se pojištění navztahuje je nájemce náhradu škody uhradit dle ceníku pronajimatele. 4. Pokud je nájemce pod vlivem
alkoholu nebo jiných omamných látek a způsobí škodu řízením najatého vozu, nájemce hradí veškeré škody, včetně ušlého zisku
po dobu opravy automobilu. 5. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že byl ze strany pronajímatele seznámen s podmínkami
havarijního pojištění pronajatého vozidla.
IV. Vrácení vozidla
1. Vozidlo se vrací se stejným stavem pohonných hmot v nádrži, stejně jako ho klient přebírá v okamžiku pronájmu. 2. Dobu
pronájmu je možné prodloužit, pokud si o to nájemce telefonicky, písemně nebo osobně požádá a to pouze se souhlasem
pronajimatele min. 6 hodin před ukončením nájemní lhůty vozu. 3. Pokud nájemce překročí dobu vypůjčení o 60minut na
uvedeném místě v nájemní smlouvě, bude nájemci účtován další den pronájmu dle denní sazby uvedené v nájemní smlouvě, v
případě, že tak učiní bez souhlasu pronajimatele bude se postupovat dle odst. VII. č.5. 4. Zvýhodněné Nájemné (týdenní, měsíční,
více měsíční) lze uznat jen tehdy, splní-li Nájemce řádně veškeré své povinnosti dle Smlouvy a bude-li Nájem trvat nejméně po
dobu stanovenou pro vznik práva na příslušné zvýhodněné Nájemné (např. při zkrácení doby Nájmu z 1 (jednoho) měsíce bude
nájemné stanoveno jako příslušná kombinace týdenního a denního Nájemného apod.). 5. Vozidlo musí být vráceno čisté, bez
viditelné špíny, exteriér auta - karoserie, okna, poklice čí al.kola. (např. bláto, hmyz) interiér auta - palubní deska, sedadla, místo
pro nohy musí být čisté bez odpadků, trhlin či jíneho znečištění. pokud tomu tak nebude, pronajimatel má právo účtovat nájemci
poplatek za umytí, vyčištění auta podle ceníku pronajimatele. 6. Nájemce je povinen vrátit vozidlo včetně veškerých dokumentů,
příslušenství a klíčů od pronajatého vozidla na místo a čas uvedeného v nájemní smlouvě ve stavu, v jakém vozidlo převzal, s
přihlédnutím odpovidajícímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení se nepovažuje zhoršení stavu Předmětu nájmu zaviněné
nesprávnou manipulací.
V. Cesty do zahraničí
1. Cesty s pronajatým automobilem mimo Českou republiku jsou možné pouze s písemným souhlasem pronajimatele. Pokud
tomu tak není je nájemce povinen pronajatý automobil používat pouze na území České republiky. (k cestě do zahraničí se
připočítává jednorázový poplatek dle ceníku autopůjčovny). 2. V případě neoprávněného výjezdu z území ČR bude nájemci
připočtena standardní cena za tuto službu a sankční poplatek 10.000,- Kč. Zároveň se tímto neoprávněným chováním ruší
všechny doplňkové služby a tím také pojištění pronajatého vozidla. Případné servisní náklady budou převedeny na účet nájemce.

VI. Povinnosti nájemce
1. Nájemce splní svůj závazek řádně a včas, je-li platba připsána v plné výši na účet pronajímatele nejpozději v den splatnosti
uvedeném na daňovém dokladu. 2. Nájemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu zapůjčit nebo použít vozidlo k jiným
učelům např: autoškola, taxislužba, autopujčovna. 3. V případě vzniku jakékoliv pojistné události je nájemce povinen tuto událost
nahlásit Policii přislušného státu a zajistit všechny potřebné dokumenty k vyřízení pojistné události, které je nájemce povinen
předat pronajimateli (a neprodleně informovat pronajimatele o této vzniklé škodě) 4. Při dlouhodobém pronájmu vozidla je
nájemce povinen přistavit vůz k technické prohlídce, případně umožnit jeho údržbu. Pokud se na automobilu během užívání
vyskytnou některé závady vyžadující opravu, je nájemce povinen tyto závady nahlásit bez zbytečného odkladu pronajimateli. 5.
Nájemce nebo osoba, které Nájemce Předmět nájmu svěřil k řízení či jinému užití, odpovídá za přestupky a jiné správní delikty
spáchané v souvislosti s provozem Předmětu nájmu na pozemních komunikacích či v souvislosti s jakýmkoliv jiným užitím
Předmětu nájmu. Pronajímatel bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy sdělovat správnímu úřadu či jinému
státnímu orgánu totožnost Nájemce, popř. řidiče, který v době spáchání přestupku či jiného správního deliktu Předmět nájmu
užíval. 6. Nájemce je povinen zajistit, aby nedošlo k odtažení Předmětu nájmu z důvodu, že Předmět nájmu neoprávněně stojí na
vyhrazeném parkovišti, nebo z důvodu, že je překážkou provozu na pozemní komunikaci, či z jakéhokoliv jiného důvodu. V
případě, že nájemce poruší tuhle povinnost, bude veřejnoprávní sankce potažmo náklady za odtažení Předmětu nájmu a
parkovné subjektu, který je bude uplatňovat; za případný přestupek uhrazena nájemcem. V případě, že náklady za odtažení
předmětu nájmu a parkovné uhradí pronajímatel, je nájemce povinen uhradit tyto náklady Pronajímateli.
VII. Sankce a Poplatky
1. V denní sazbě je zahrnutý limit (osobní 200km, luxusní a vícemístné 250km). Kilometry navíc: 1,- až 5,- Kč za 1km dle typu
vozidla. 2. Přistavení vozidla v rámci Prahy se účtuje poplatek 300,-Kč, mimo Prahu 500,- Kč + 6 Kč/km 3. Vrácení či vyzvednutí
vozu mimo prácovní dobu je účtován poplatek 300 Kč. 4. Nájemce zodpovídá za všechny pokuty za dopravní přestupky, škody,
poplatky a ostatní oprávněné pohledávky s tímto spojené uhradit v plné výši a rovněž souhlasí, že tyto pohledávky je pronajimatel
oprávněn čerpat z kauce nájemce. Kauce nebude po dobu, kdy ji bude mít Pronajímatel u sebe, úročena. 5. Pokud nájemce
nevrátí vozidlo v uvedený čas a místě tak jak je uvedeno v nájemní smlouvě, bude nájemci účtováná denní sazba nájemného dle
ceníku Pronajímatele., z tarifu ‘’1-3 (jednoho) denního pronájmu,, a to za každý započatý den prodlení, navýšený o administrativní
poplatek 500,-Kč/den. 6. Pronajimatel může neprodleně odstoupit od nájemní smlouvy v případě nezaplacení jakékoliv
pohledávky nebo nevrácení pronajatého vozidla ve stanoveném termínu a začít činit kroky k vyřízení těchto zaležitostí a to včetně
výjezdové skupiny, která tyto kroky provede ihned na místě. Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady a případný ušlý zisk,
který pronajímateli v důsledku této skutečnosti vznikl a zároveň je povinnen uhradit nájemné dle odst. VII. bod č.5. 7. Pokud dojde
k předání (řízení) automobilu osobě neuvedené v nájemní smlouvě, je nájemce povinen zaplatit sankční poplatek 2000,- Kč
včetně poplatku 200,- Kč za tuto službu. A navíc nájemce zodpovídá za všechny rizika spojené s případnou havarijí pronajatého
vozu. 8. Za odcizení nebo ztrátu OTP, klíčů, zákonného pojištění nebo RZ (SPZ) bude nájemci účtována pokuta 8.000,- Kč 9. V
případě některých chybějících částí na vozidle je nájemce povinen uhradit náhradní díl ve výši ceny originalního náhradního dílu a
servisní práce + administrativní poplatek 1000,- Kč. Pronajimatel si učtuje: propálení nebo trvalé znečištění sedadel 10.000,-Kč
znečištěné sedadla s možností vyčištění 2.500,-Kč standartní znečištění interiéru od 300,-Kč znečištění exteriéru tzn. karoserie
do 1000,-Kč. 10. V případě nedotankovaného paliva si bude pronajímatel u nájemce účtovat škodu ve výši 40,-Kč za každý litr
PHM. 11. Dostane-li se Nájemce do prodlení s úhradou Nájemného nebo jakékoli další platby související s Nájmem či
Smlouvou, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli úrok z prodlení ve výši 5% denně z dlužné částky za každý započatý den
prodlení, a to až do úplného splnění sankcionované povinnosti. 12. V případě, že Nájemce poruší povinností stanovených v odst.
IV. bod č.5 nebo VI. bod č.3 Podmínek, vzniká Pronajímateli právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč
VIII. Názvosloví
1. Pojem „Podmínky“ dále znamená tyto Všeobecné podmínky pronájmu motorového vozidla. 2. Pojem „Pronajímatel“ dále
znamená obchodní společnost Půjčovna BELLATOR s.r.o., IČ 24141763, DIČ CZ24141763, se sídlem Švehlova 3147/30, Praha
10, Hostivař, PSČ 102 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182459.
3. Pojem „Nájemce“ dále znamená fyzická či právnická osoba, která je nájemcem Předmětu nájmu dle uzavřené nájemní
smlouvy (jejíž jsou Podmínky nedílnou součástí). 4. Pojem „Smlouva“ dále znamená nájemní smlouvu o pronájmu (Předmětu
nájmu), uzavřenou mezi Pronajímatelem a Nájemcem, jejíž nedílnou součástí jsou Podmínky. 5. Pojem „Nájem“ dále znamená
nájemní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem založený dle Smlouvy. 6. Pojem „Nájemné“ dále znamená finanční úhradu, jíž
je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli za pronájem Předmětu nájmu dle Smlouvy. Splatnost a výše (případně způsob
výpočtu) Nájemného jsou sjednány ve Smlouvě. 7. Pojem „Kauce“ dále znamená částku složenou Nájemcem k Pronajímateli
(zpravidla před předáním Předmět nájmu Nájemci), jež slouží k zajištění úhrady splatných pohledávek vzniklých Pronajímateli
vůči Nájemci dle Smlouvy či v souvislosti s ní. 8. Pojem „Strany“ znamená společně Nájemce a Pronajímatele.
IX. Závěrečná ujednání
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.
2. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit
druhé straně. 3. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele převést práva a povinnosti ze
Smlouvy na třetí osobu. 4. Je-li některé ustanovení Smlouvy nebo Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností
nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
5. Tato smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně.
6. Tato smlouva se řídí úpravou dle občanského zákoníku.
7. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti podpisem oběma stranami.
8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na
základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
v Praze . . . . . . . . . . . . . .

Pronajimatel: . . . . . . . . . . . . . . . .

Nájemce: . . . . . . . . . . . . . . . .

