Příloha č. 1
Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku - Vozidla č. ______________ ze dne ___________
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU - VOZIDLA účinné ode dne 1.4.2016
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního prostředku Vozidla (dále též jako „Podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi
společností FRAIKIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., se sídlem Praha 4,
Vyskočilova 1410/1, PSČ 140 00,
IČ: 29058481, zapsanou
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 163576
(dále též jako „FRAIKIN“ anebo „Pronajímatel“) a Nájemcem ve smyslu
smlouvy o nájmu dopravního prostředku- Vozidla mezi nimi uzavřené
(dále též jako „Smlouva o nájmu dopravního prostředku - Vozidla“
anebo „Smlouva“).

převzít Vozidlo od Pronajímatele a zároveň podepsat Protokol. Strany
se dohodly, že příslušný protokol dle vzoru, tvořícího Přílohu č. 5
Smlouvy, bude sepsaný i při vrácení Vozidla Pronajímateli po uplynutí
celkové doby nájmu, resp. po skončení nájmu.
Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že Pronajímatel je
oprávněn odmítnout předat Vozidlo osobě, která nepochybně
neprokáže své oprávnění (např. plnou moc, výpis z obchodního
rejstříku apod.) za Nájemce jednat.
Vozidlo se považuje za předané a převzaté okamžikem podpisu
Protokolu oběma Stranami, resp. v den, kdy Nájemce bezdůvodně nebo
neoprávněně nepřevezme Vozidlo nebo se nedostaví v řádně
oznámeném termínu předání k jeho převzetí.

Článek I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva
neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu.

Pronajímatel je povinen současně s předáním Vozidla předat Nájemci
písemný návod na používání a údržbu Vozidla v českém jazyce, stejně
tak i jiné potřebné doklady, vztahující se k Vozidlu, podle specifikace
v Protokolu.

Vozidlem se pro účely těchto Podmínek rozumí Vozidlo (dopravní
prostředek) definovaný ve Smlouvě, včetně jeho vybavení, příslušenství,
součástí, nástavby, klíčů sloužících ke vstupu do a k použití Vozidla,
souvisejících dokladů a dokumentů apod., v souladu se specifikací
Vozidla a jeho příslušenství ve Smlouvě (dále jen jako „Vozidlo“).

Článek III.
POUŢÍVÁNÍ VOZIDLA

Nájemce je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu
s Pronajímatelem oznamovat Pronajímateli jakoukoli změnu týkající se
údajů uvedených ve Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 7 (sedmi) pracovních dní ode dne, kdy změna nastala.

III.1

Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, Pronajímatel přenechává Vozidlo
do dispozice Nájemce, který je oprávněn a povinen Vozidlo užívat
s odbornou péčí, řádně v souladu návodem k obsluze a v souladu se
Smlouvou, těmito Podmínkami a souvisejícími obecně závaznými
právními předpisy výhradně za účelem (i) provádění přepravy zboží a
materiálu při výkonu předmětu podnikání Nájemce, anebo (ii)
provádění přepravy osob, zboží a materiálu v rámci předmětu podnikání
Nájemce pro třetí osoby anebo svoji vlastní potřebu.

Pronajímatel může pověřit plněním všech anebo části povinností,
vyplývajících mu ze Smlouvy, z těchto Podmínek nebo dalších příloh
Smlouvy, poskytovatele služeb, kterého si sám zvolí (dále jen jako
„Poskytovatel sluţeb“). Pronajímatel je oprávněn kdykoli převést
práva a povinnosti ze Smlouvy nebo jejich část na třetí osobu.
Pronajímatel v tomto případě nebude ručit za plnění postoupené
povinnosti. Nájemce není oprávněn postoupit Smlouvu ani žádnou
pohledávku ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu
Pronajímatele.

Pronajímatel na písemnou žádost a dle specifikace Nájemce, která je
součástí Smlouvy, zajišťuje na náklady Nájemce vybavení Vozidla dle
příslušných právních předpisů pro přepravu a nakládání s konkrétním
druhem zboží a materiálu. Nájemce odpovídá Pronajímateli za škodu,
která Pronajímateli vznikne z důvodu neúplných anebo nepravdivých
informací, sdělených Nájemcem Pronajímateli o přepravovaném zboží a
materiálu a požadavcích na vybavení Vozidla.

Článek II.
MÍSTO A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ VOZIDLA
Pronajímatel předá Nájemci Vozidlo po uzavření Smlouvy v místě a
čase určeném Pronajímatelem. Pronajímatel je povinen sdělit místo a
čas předání Vozidla nebo jakoukoli jeho dodatečnou změnu Nájemci
nejpozději 3 (tři) dny předem na e-mailovou adresu uvedenou ve
Smlouvě, pokud se Strany nedohodnou jinak.

Nájemce je povinen bezvýhradně dodržovat veškeré právní předpisy (i)
upravující řízení a provoz motorových vozidel, jakož i (ii) právní
předpisy upravující přepravu zboží, platné ve státu, ve kterém Nájemce
Vozidlo takto užívá, jakož i (iii) veškeré ostatní právní předpisy. Veškerá
odpovědnost za porušení takových právních předpisů jde výlučně k tíži
Nájemce. Je-li poplatníkem sankce z povinnosti porušené při provozu
Vozidla ze zákona Pronajímatel, je oprávněn její úhradu Nájemci
vyúčtovat daňovým dokladem – fakturou v nejbližším termínu
splatnosti nájmu, a Nájemce je povinen takto vyúčtovanou částku
Pronajímateli uhradit.

V případě, že Nájemce bezdůvodně, resp. neoprávněně, odmítne
převzít anebo nepřevezme Vozidlo, které je způsobilé k provozu
a užívání určenému ve Smlouvě, je Pronajímatel oprávněn, podle svého
vlastního uvážení skladovat Vozidlo na náklady a nebezpečí Nájemce.
V takovémto případě je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli skladné
a současně všechny dodatečně vzniklé přepravní a jiné náklady.

Nájemce přebírá Vozidlo na vlastní odpovědnost. Převzetím Vozidla
Nájemce s konečnou platností potvrzuje vhodnost Vozidla
k požadovanému provozu a účelu Smlouvy. Nájemce bez jakýchkkoli
výhrad a připomínek bere podpisem Smlouvy na vědomí, že
Pronajímatel není výrobcem resp. prodejcem Vozidla, a zejména z toho
důvodu proto Pronajímatel:

Při předání Vozidla Nájemci Strany provedou kontrolu a obhlídku
Vozidla z hlediska jeho způsobilosti k provozu a k dohodnutému
užívání, technického stavu, kvality a souladu se specifikací požadovanou
Nájemcem. Po provedení kontroly a obhlídky Vozidla vyhotoví
Pronajímatel a Nájemce Protokol sepsaný dle vzoru tvořícího nedílnou
Přílohu č. 5 Smlouvy (dále jen „Protokol“), který podepíší oprávnění
zástupci obou Stran a ve kterém Strany uvedou případné technické
nedostatky, resp. vady Vozidla. Nájemce, resp. osoba zmocněná
Nájemcem, je povinen prokázat Pronajímateli své řádné oprávnění
FRAIKIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
Vyskočilova 1410/1
140 00 Praha 4

Obecná pravidla

a)
b)

neodpovídá za žádné vady Vozidla;
neodpovídá za žádnou škodu, která (i) vznikne Nájemci
anebo jeho klientovi/odběrateli, resp. která (ii) by mohla
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vzniknout Nájemci anebo jeho klientům/odběratelům
v souvislosti se vznikem vady na Vozidle,

Nájemce přepravuje zboží a materiál na vlastní odpovědnost. Nájemce
je povinen dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních
předpisů, které se vztahují na přepravu zboží a materiálu, které Nájemce
ve Vozidle přepravuje.

přičemž v návaznosti na shora uvedené se na smluvní vztah mezi
Pronajímatelem a Nájemcem nebudou aplikovat ustanovení § 1997,
2002, 2205, 2208, 2227, 2232, 2322 (odst. 2 a 3) občanského zákoníku.
III.2

Nájemce je povinen v každém jednotlivém případě zajistit přepravované
zboží a materiál tak, aby zamezil jakémukoli poškození Vozidla,
zejména v důsledku povahy přepravovaného zboží a materiálu, resp.
podmínkami jeho balení, anebo způsobem manipulace se zbožím
a materiálem. Nájemce je povinen uhradit neprodleně Pronajímateli
veškerou škodu na Vozidle vzniklou a náklady vynaložené
Pronajímatelem na jeho opravu.

Reklama

Vozidlo je Nájemcem přebíráno ve standardních barvách tak, jak je
vyznačeno na předávacím protokolu.
Nájemce je oprávněn po předchozím písemném souhlasu Pronajímatele
s obsahem reklamního sdělení/grafiky a způsobu jeho technického
provedení na Vozidle na vlastní náklady polepit Vozidlo reklamními
polepy/popisy anebo změnit zcela nebo částečně jeho barvu. Nájemce
je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo v původním stavu.

Nájemce přepravuje zboží a materiál na vlastní odpovědnost.
Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli poškození
přepravovaného zboží a materiálu. Podpisem Smlouvy a přistoupením
k těmto Podmínkám Nájemce stvrzuje dohodu Stran ve smyslu § 2898
občanského zákoníku, že Pronajímatel nenese odpovědnost za případné
škody způsobené při poskytování služeb dle Smlouvy, ledaže by taková
škoda byla způsobena Pronajímatelem úmyslně.

V případě, že Nájemce nesplní svou povinnost vrátit Vozidlo v
původním stavu, jak je stanoveno v předchozím odstavci, pak Vozidlo
uvede do původního stavu (uvedení do původního stavu spočívá
zejména ve změně barvy Vozidla na původní neutrální barvu,
odstranění případných reklamních popisů/polepů realizovaných
Nájemcem) po skončení platnosti Smlouvy a po vrácení Vozidla
Pronajímatel na náklady Nájemce. Tyto náklady budou Nájemci
dofakturovány.

Nájemce je oprávněn přepravovat zboží/materiál, při jehož přepravě
existuje riziko způsobení škody na Vozidle anebo vzniku škody třetím
osobám, tj. např. nebezpečné věci podle Evropské dohody
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR, vyhláška
ministerstva zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., nebezpečné
zboží/náklad, hořlaviny, výbušniny anebo zboží a materiál, z něhož
unikají škodlivé výpary atd. (dále též společně jako „nebezpečné zboţí a
materiál“) výhradně pod podmínkou (i) předcházejícího písemného
souhlasu Pronajímatele a současně (ii) za použití pouze takového
Vozidla, které je v době uskutečnění přepravy k přepravě takového
zboží a materiálu přizpůsobené a vybavené. Náklady zvláštního
označení Vozidla, jsou-li za tím účelem požadovány právními předpisy,
nese Nájemce.

Na Vozidle jsou trvale umístěny rozlišující znaky/popisy dodané
Pronajímatelem, a to zejména v přední a zadní části, jakož i po stranách
Vozidla. Nájemce je povinen zajistit ničím nezastřenou viditelnost
těchto znaků/popisů po celou dobu trvání Smlouvy.
Nájemce není oprávněn připojovat na Vozidlo žádné tabule, plachty,
plakáty, insignie, vlajky a podobné předměty, které nemají přímou
souvislost s předmětem podnikání Nájemce anebo které mají politický
nebo jakkoli nevhodný obsah.

III.5

Přeprava osob

Nájemce je povinen zajistit, že všechny úpravy vzhledu Vozidla
provedené Nájemcem (reklamní polepy, nápisy apod.) jsou v souladu
s právními předpisy a místními pravidly všech zemí, kde bude Vozidlo
provozováno, a nejsou v rozporu s právy třetích stran. V případě, že
Nájemce poruší tuto povinnost, je povinen nahradit Pronajímateli
veškerou škodu tímto způsobenou.

Počet osob, přepravovaných ve Vozidle, je omezený počtem míst k
sezení dle specifikace výrobce a homologace Vozidla. Nájemce nese
plnou odpovědnost za škodu anebo důsledky porušení povinností
plynoucích z přepravy osob.

III.3

Nájemce vždy odpovídá za řádné užívání a řízení Vozidla a zároveň
odpovídá za porušení jakýchkoliv povinností vyplývajících z právních
předpisů vztahujících se k provozu Vozidla jako motorového vozidla
nebo jeho přípojného příslušenství.

III.6

Místo uţívání Vozidla

Nájemce je oprávněn užívat Vozidlo výlučně a pouze na území Evropy
(resp. mimo států bývalé SSSR, které nejsou členy Evropské unie a
Velké Británie). Při porušení tohoto ustanovení odpovídá Nájemce
Pronajímateli za veškerou škodu na Vozidle v této souvislosti vzniklou.

III.7

Po předcházejícím písemném souhlasu ze strany Pronajímatele je
Nájemce oprávněn užívat Vozidlo i v jiných zemích, která Pronajímatel
uvede v souhlasu. Dojde-li při takovém užívání k jakékoli události,
v důsledku které bude třeba Vozidlo dopravit na území České republiky,
bude Nájemce povinen uhradit veškeré náklady s takovou dopravou
související a uhradit škodu vzniklou na Vozidle.
III.4

Odpovědnost Nájemce při uţívání Vozidla

Nájemce je povinen zabezpečit jemu svěřené Vozidlo proti zneužití,
poškození, ztrátě a odcizení. Nájemce je povinen zajistit, v souvislosti
s provozem anebo jiným použitím Vozidla, ochranu Vozidla, včetně
všech jeho součástí a příslušenství. Nájemce odpovídá za škodu, jež
vznikne v důsledku jeho manipulace s Vozidlem.
Nájemce odpovídá za škodu na Vozidle, a to od převzetí Vozidla
Nájemcem až do okamžiku řádného vrácení Vozidla Pronajímateli.
Nájemce je povinen užívat Vozidlo s odbornou péčí výlučně pro účely
specifikované ve Smlouvě a v těchto Podmínkách, v souladu
s příslušnými instrukcemi výrobce Vozidla, pokyny Pronajímatele a v
souladu s právními předpisy.

Přepravované zboţí a materiál

Nájemce je povinen v souladu s právními předpisy evidovat veškeré
informace o povaze, hmotnosti a objemu přepravovaného zboží a
materiálu a provoz Vozidla monitorovat tak, aby v každém okamžiku
měl přesné a úplné informace a přehled o povaze, hmotnosti a objemu
přepravovaného zboží a materiálu. Nájemce je povinen na výzvu
Pronajímatele tyto informace Pronajímateli v nezkrácené podobě předat
za účelem kontroly řádného plnění Smlouvy a Podmínek.

FRAIKIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
Vyskočilova 1410/1
140 00 Praha 4

Odpovědnost za činnost řidiče

Nájemce je povinen uposlechnout a splnit všechny výzvy Pronajímatele,
které směřují k provedení kontroly, servisu anebo zákonného ověřování
jakéhokoliv druhu týkající se Vozidla, dodržování Smlouvy a Podmínek.
V opačném případě Nájemce odpovídá Pronajímateli za škodu takovým
prodlením způsobenou, zejména je povinen zaplatit Pronajímateli
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náhradu sankcí, které by Pronajímateli v té souvislosti mohly být
uloženy. Úkony předcházející kontrolám budou uskutečňovány
v servisních prostorách určených Pronajímatelem. Odstavení Vozidla
v době těchto úkonů, kontrol a ověřování se řídí článkem IV.5 těchto
Podmínek.

Článek IV.
PROVOZ A ÚDRŢBA VOZIDLA
IV.1

Způsobilost Vozidla

Nájemce převzetím Vozidla od Pronajímatele bez jakýchkoli výhrad
a připomínek, s výjimkou výslovně uvedených v předávacím protokolu,
potvrzuje, že přebírané Vozidlo je ve stavu způsobilém k řádnému
provozu a užívání podle Smlouvy a nevykazuje žádné zjevné právní
anebo faktické vady. Nájemce převzetím Vozidla od Pronajímatele dále
potvrzuje, že Vozidlo splňuje podmínky vyžadované platnými právními
předpisy, které se vztahují k provozu motorových vozidel v místě
užívání Vozidla, což Nájemce potvrzuje i svým podpisem na
předávacím Protokolu.

Před odstavením Vozidla v prostorách Pronajímatele anebo na jiném
místě určeném Pronajímatelem z jakéhokoliv důvodu, je Nájemce
povinen vyložit z Vozidla všechen svůj materiál, včetně osobních věcí
řidiče Vozidla, ledaže Pronajímatel Nájemci sdělí jinak (zejména
vzhledem k povinnosti podrobit Vozidlo testu v naloženém stavu).
Pronajímatel neodpovídá za škodu anebo ztrátu, která vznikne anebo
která by mohla vzniknout na věcech vnesených, anebo odložených
anebo jinak ponechaných v odstaveném Vozidle.
Nájemce je povinen užívat a provozovat Vozidlo tak, aby na Vozidle
nevznikaly žádné škody, s výjimkou obvyklého opotřebení Vozidla,
vzniklého jeho používáním za podmínek Smlouvy a těchto Podmínek,
v souladu s účelem a určeným způsobem jeho užívání tak, jak je
definován výrobcem Vozidla.

IV.2

Přístroje měření a kontroly

Vozidlo, s výjimkou přípojného vozidla, je vždy vybaveno rychloměrem
a počítadlem ujetých kilometrů. Požadují-li to platné právní
předpisy anebo Nájemce, zajistí Pronajímatel vybavení Vozidla
digitálním tachografem, přístrojem na limitování nejvyšší rychlosti
a případně zařízením na měření teploty. Na žádost a náklady Nájemce
může Pronajímatel zajistit vybavení Vozidla i dalšími měřicími
a kontrolními přístroji.

Běžným/obvyklým opotřebením Přemětu nájmu se rozumí: drobné
poškrábání laku, které neporuší základní nátěr; poškození způsobené
odlétajícími kamínky, které je možné odstranit bez přelakování; drobné
poškrábání v oblasti zámku na dveřích; drobné porušení laku na hraně
dveří; drobné poškrábání na náraznících; skvrny a mapy způsobené
umýváním Vozidla; mírně zašpiněný interiér; vybledlé barvy; drobné
opotřebení
čalounění;
opotřebení
pneumatik
odpovídající
dohodnutému počtu kilometrů; postupné snižování technického stavu
jednotlivých součástí Vozidla vlivem provozu a stáří jednotlivých
komponentů.

Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli náklady spojené s instalací
anebo změnou zařízení a přístrojů, prováděnou v souladu s právním
předpisem nebo jeho změnou ve prospěch anebo na žádost Nájemce.
IV.3

Opravy, údrţba Vozidla

Opravy a údržbu Vozidla je oprávněn provádět výlučně Pronajímatel
(resp. Poskytovatel služeb jím určený) v Pronajímatelem určených
servisních střediscích. Termíny údržby Vozidla jsou určovány
Pronajímatelem zpravidla v době pracovních dní, a to zejména na
základě počtu ujetých kilometrů nebo doby provozu Vozidla.
Pronajímatel při určení termínů zohlední provozní potřeby Nájemce
sdělené Pronajímateli, konečný termín stanoví Pronajímatel
jednostranně. V případě zmeškání termínu údržby Nájemce odpovídá
Pronajímateli za škodu, která Pronajímateli v důsledku prodlení
Nájemce vznikne.

Běžným ani obvyklým opotřebením Vozidla není zejména jakkoli
zlomená, prasklá anebo jinak mechanicky poškozená součást Vozidla;
zlomené, prasklé anebo jinak mechanicky poškozené plasty anebo skla;
rozbité zasklení; mechanické poškození a nadměrné (obtížně nebo zcela
neodstranitelné) znečištění čalounění a textilií Vozidla; znehodnocení
v důsledku zanedbané údržby (např. zanedbáním včasného doplnění
provozních kapalin a paliv, zanedbáním pravidelného čištění interiéru
a exteriéru, provozování Vozidla s jakoukoli již zjištěnou závadou bez
předchozího písemného souhlasu Pronajímatele atd.); chybějící součásti
a příslušenství Vozidla.

K provedení údržby, opravy anebo pravidelných prohlídek Přemětu
nájmu je Nájemce povinen na vlastní náklady přistavit Vozidlo do
servisního střediska určeného Pronajímatelem a následně zde Vozidlo
opět převzít. Na žádost Nájemce je Pronajímatel oprávněn, avšak
nikoliv povinen, zajistit přistavení Vozidla do příslušného servisního
střediska podle předcházející věty za podmínek dohody Nájemce
s Pronajímatelem dle Přílohy č. 2. ke Smlouvě, Pravidla provozu a
řešení situací. V takovém případě je však Pronajímatel oprávněn tuto
službu vyúčtovat Nájemci podle skutečných nákladů, které mu
vzniknou.

Nájemce výslovně není oprávněn používat Vozidlo pro závody,
vyučování řízení, autoškolu, soutěže, rallye, reklamní účely jakéhokoliv
zaměření kromě vlastní prezentace atp. V případě porušení této
povinnosti je Pronajímatel oprávněný odstoupit od Smlouvy v souladu
s článkem IX.3 Podmínek.
Nájemce výslovně není oprávněn bez předcházejícího písemného
souhlasu Pronajímatele přenechat užívání Vozidla další osobě, ať již do
podnájmu, nebo k jakémukoli i jednorázovému užití anebo
provozování. Třetími osobami pro účely tohoto ustanovení nejsou
zaměstnanci Nájemce anebo jiné Nájemcem pověřené osoby, které
budou v souladu s těmito Podmínkami jako osoby oprávněné užívat
Vozidlo.

Nájemce je povinen bezodkladně informovat Pronajímatele o všech
poruchách nebo anomáliích, které zjistí na Vozidle, anebo které by
mohly zhoršit technický stav nebo ohrozit bezpečnost Vozidla.

Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k Vozidlu za účelem
kontroly, zda Nájemce užívá Vozidlo řádným způsobem dle Smlouvy a
Podmínek. Nájemce je povinen tuto kontrolu Pronajímateli bez
prodlení umožnit.

Úkony pravidelné kontroly a výměna dílů v rozsahu jejich běžného
opotřebení jsou prováděny na náklady Pronajímatele. Pronajímatel
zajišťuje dodání mazadel a všech součástí nezbytných pro řádné
fungování Vozidla, s výslovnou výjimkou pohonných hmot, jejich
aditiv, Ad Blue a kapaliny do ostřikovačů, jejichž doplňování na vlastní
náklady zajišťuje Nájemce.
Nájemce výslovně není oprávněn bez předcházejícího souhlasu
Pronajímatele samostatně provádět jakékoli opravy, než které jsou mu
těmito Podmínkami a Pravidly provozu a řešení situací výslovně
dovoleny.
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Nájemce je povinen používat prostředky běžné údržby jen v rozsahu
jejich stanoveného použití. Nájemce odpovídá za jejich nesprávné
použití mimo jejich normy.
IV.4

IV.7

Nájemce je oprávněn provádět úpravy anebo změny na Vozidle pouze
s předcházejícím písemným souhlasem Pronajímatele a výlučně na
vlastní náklady Nájemce. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout
Nájemcem požadované úpravy nebo změny, přičemž takové odmítnutí
ze strany Pronajímatele nezakládá právo Nájemce ukončit jakýmkoli
způsobem Smlouvu. V případě udělení písemného souhlasu
Pronajímatele je Nájemce oprávněn vykonat ohlášené a schválené
úpravy anebo změny Vozidla výlučně pod dohledem a kontrolou
Pronajímatele. Specifické podmínky úpravy anebo změny Vozidla je
možné upravit formou písemného dodatku ke Smlouvě.

Čištění

Při provádění údržby Pronajímatel resp. osoby jím pověřené provádějí
vnější umytí Vozidla na náklady Pronajímatele, s výjimkou případů, kdy
to meteorologické podmínky nedovolují. Pronajímatel může zajistit
vnější umytí anebo čištění interiéru Vozidla také na žádost a na náklady
Nájemce.
IV.5

Odstavení a poruchy Vozidla

IV.8

Dojde-li ke ztrátě nebo omezení funkčnosti Vozidla resp. selhání jeho
přístrojů anebo speciálního vybavení z jakékoli příčiny anebo se Vozidlo
stane nezpůsobilým k dohodnutému užívání (dále jen „porucha“), je
Nájemce povinen neprodleně přerušit užívání/provoz Vozidla
a současně informovat Pronajímatele o této skutečnosti dle ustanovení
Přílohy č. 2 ke Smlouvě, Pravidla provozu a řešení situací. Pronajímatel
zajistí ve spolupráci s Nájemcem opravu Vozidla bez zbytečného
odkladu.

Zamezení provozu Vozidla

V případě prodlení Nájemce delším než 30 kalendářních dnů (i) s
platbou nájemného nebo jeho části, anebo (ii) s platbou jakékoli dlužné
částky nebo její části dle Smlouvy nebo Podmínek je Pronajímatel
oprávněn za použití technických prostředků dočasně zamezit provoz
Vozidla, a to na místě, kde se Vozidlo nachází. Nájemce není oprávněn
po Pronajímateli požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku zamezení
provozu Vozidla dle předchozí věty. Pronajímatel má vůči Nájemci
nárok na zaplacení nákladů vzniklých v souvislosti s dočasným
zamezením provozu Vozidla dle tohoto ustanovení.

Odstavení Vozidla podle tohoto článku nezakládá Nájemci nárok na
slevu z nájemného dohodnutého ve Smlouvě. Na smluvní vztah mezi
Pronajímatelem a Nájemcem se ustanovení § 2208 občanského
zákoníku neaplikuje.

Článek V.
ŘIDIČI

Vyžádá-li si oprava Vozidla více než 48 (čtyřicetosm) hodin, může
Pronajímatel v rámci svých možností zajistit Nájemci náhradní vozidlo,
které bude mít obdobné užitné vlastnosti jako Vozidlo a bude způsobilé
Vozidlo zastoupit. Pronajímatel není povinen zajistit Nájemci náhradní
vozidlo s identickými parametry, jako má Vozidlo.

V.1

Oprávnění a odborná způsobilost řidičů Nájemce

Nájemce je povinen zajistit, aby řidič Vozidla po celou dobu dispozice
s Vozidlem splňoval veškeré podmínky odborné způsobilosti a další
podmínky, které pro užívání anebo řízení Vozidla požadují příslušné
právní předpisy. Nájemce je povinen zároveň zajistit, aby řidič byl po
celou dobu dispozice s Vozidlem držitelem platného řidičského
oprávnění, které odpovídá hmotnosti a kategorii Vozidla, a to s dobou
platnosti řidičského oprávnění nejméně 1 (jeden) rok před prvním
řízením anebo užíváním Vozidla.

Po provedení opravy Vozidla a po oznámení této skutečnosti Nájemci
je Nájemce povinen bezodkladně, nejpozději však v následující pracovní
den, převzít Vozidlo a vrátit Pronajímateli náhradní vozidlo, bylo-li
Nájemci poskytnuto. Poruší-li Nájemce svou povinnost vrátit
Pronajímateli náhradní vozidlo nejpozději při převzetí opraveného
Vozidla, je Nájemce povinen platit nájemné dle Smlouvy jak za Vozidlo,
tak i za toto náhradní vozidlo ve stejné výši, a to až do jeho řádného
vrácení Pronajímateli. Nájemce odpovídá za náhradní vozidlo ve
stejném rozsahu jako za Vozidlo.

V.2
řidiče

Uţívání Vozidla – Pokyny a pravidla bezpečnosti pro

Nájemce je povinen plnit níže uvedené povinnosti a současně je
povinen s nimi seznámit všechny uživatele, kteří budou užívat Vozidlo.
Nájemce je povinen zajistit plnění uvedených povinností všemi uživateli
Vozidla. Nájemce a řidič jsou povinni zejména:

Náklady na odtažení a opravu Vozidla, nezpůsobené (i) prokazatelným
technickým selháním Vozidla anebo prokazatelnou ztrátou funkčnosti
Vozidla resp. (ii) pojistnou událostí na Vozidle krytou příslušnou
pojišťovnou v rámci pojištění Vozidla, je Pronajímatel oprávněn
vyúčtovat Nájemci a Nájemce je povinen tyto náklady Pronajímateli
uhradit.
IV.6

Změny na Vozidle

a)

Pneumatiky

Pneumatiky na Vozidlo dodává výlučně Pronajímatel, který zajišťuje
i jejich běžnou údržbu (opravy, výměna podle opotřebení anebo změny
ročního období atd.) v rámci pravidelné údržby Vozidla, a to v souladu
s postupem stanoveným v Příloze č. 3 Smlouvy.

b)

Nájemce odpovídá za škodu na Vozidle, ke které dojde v
důsledku nadměrného opotřebení pneumatik nebo užití pneumatik
neodpovídajících ročnímu období. Stejně tak odpovídá Nájemce za
škodu v případě, že pokračoval v užívání Vozidla poté, co byly
pneumatiky nadměrně opotřebené v důsledku užívání Vozidla, nebo
v důsledku chybného tlaku v pneumatikách Vozidla.

d)

c)

e)
f)
g)
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Pečovat s odbornou péčí o Vozidlo, které bylo Nájemci
svěřeno, kontrolovat jeho provozuschopnost, dohlédnout
na případné odchylky od běžného provozuschopného
stavu Vozidla (znaky zapnutých kontrolních znamení,
neobvyklý zvuk apod.);
Ujistit se před každým uvedením Vozidla do provozu, zda
je Vozidlo v dobrém technickém stavu (směrovky, brzdy,
světla atd.);
Každodenně kontrolovat kapaliny (olej, voda, chladící
kapalina atd.);
Kontrolovat a nastavovat systém regulace teploty, je-li to
ve Vozidle možné;
Používat Vozidlo v souladu s instrukcemi výrobce a s
příslušnými bezpečnostními předpisy;
Kontrolovat před jízdou utažení kol, předepsaný tlak
v pneumatikách a jejich celkový stav;
Sledovat a provádět ve stanovených lhůtách a dle ujetých
kilometrů všechny úkony provozní kontroly Vozidla
a okamžitě informovat Pronajímatele o každé zjištěné
odchylce od běžného fungování Vozidla, resp. o každé
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h)

i)
j)

k)

zjištěné závadě nebo poškození Vozidla;
Účastnit se pravidelných servisních kontrol v servisních
intervalech určených Pronajímatelem anebo stanovených
výrobcem Vozidla;
Používat Vozidlo výhradně k jízdě po komunikacích
určených pro motorová vozidla typu Vozidla;
Dodržovat všechna pravidla silničního provozu (všechny
pokuty anebo jiné sankce uložené v důsledku
nerespektování resp. porušování pravidel vztahujících se k
užívání Vozidla Nájemcem, resp. jím pověřenými osobami
nese v konečném důsledku Nájemce, a hradí-li je
Pronajímatel, je oprávněn je Nájemci dodatečně
dofakturovat a Nájemce je povinen je uhradit);
Při řízení Vozidla mít vždy k dispozici platné doklady a jiné
dokumenty vyžadované příslušnými platnými právními
předpisy v oblasti dopravy, a zároveň pravidelně
kontrolovat přítomnost těchto dokladů anebo dokumentů.

VI.4

Nájemce je povinen zajistit, aby (i) hmotnost nákladu v žádném případě
nezpůsobila překročení celkové povolené hmotnosti Vozidla, která je
uvedena v technickém průkazu, a zároveň, aby (ii) byl náklad rozložen
ve Vozidle rovnoměrně a nezpůsobil překročení povolené hmotnosti na
jednotku ložné plochy,resp. zatížení náprav.
Nájemce odpovídá za jakékoliv následky (např. pokuty, sankce, zadržení
Vozidla, odstávka anebo zkonfiskování Vozidla atd.), které vzniknou
porušením platných předpisů týkajících se nakládky nákladového
prostoru, jakož i za případné náklady spojené s uvedením pronajatého
Vozidla do původního stavu v případě jeho poškození nákladem.
Článek VII.
POJIŠTĚNÍ

Nájemce je povinen bezodkladně oznámit Pronajímateli ztrátu anebo
zničení jakéhokoli dokumentu vztahujícího se k Vozidlu, který byl
Nájemci dán k dispozici spolu s ním.

VII.1

Poplatky a daně týkající se pohybu Vozidla

Je-li Vozidlo provozováno na zpoplatněných komunikacích, je Nájemce
povinen vybavit Vozidlo na vlastní náklady příslušným časovým
kuponem.

Havarijní pojištění
Pronajímatel zajišťuje na vlastní náklady uzavření havarijního pojištění
Vozidla pro krytí škod na Vozidle (zejména odcizení, poškození,
zničení) v důsledku havárie, vandalismu, odcizení, živelných událostí na
Vozidle, a to pro:

V případě vozidla nad 3,5t registruje Nájemce Vozidlo do systému
výběru elektronického mýta s následným placením a vybaví jej
jednotkou elektronického výběru mýta (jednotkou premid), a to na své
vlastní náklady..
VI.2

a)

Tachograf (Záznamové zařízení)

Je-li Vozidlo vybaveno digitálním tachografem, resp. jiným
záznamovým zařízením a jeho používání ve Vozidle je požadováno
právními předpisy, zavazuje se Nájemce zajistit, aby bylo záznamové
zařízení řádně používáno a nepřetržitě vybaveno čipovou
kartou/záznamovým diskem řidiče. Nájemce je povinen takto
instalované záznamové zařízení řádně používat. Nájemce je povinen
uchovávat čipové karty/záznamové disky jednotlivých řidičů tak, aby
byl schopen kdykoli poskytnout údaje z těchto záznamů Pronajímateli,
a to zejména za účelem prokázání významných skutečností souvisejících
s ochranou práv Pronajímatele, jakož i práv Nájemce nebo pojištovny
vůči jakýmkoli orgánům či soudům.
VI.3

b)
c)
d)

Škody způsobené na Vozidle v důsledku (i) havárie v době
řádného užívání/provozování Vozidla resp. v době řádného
vykonávání přepravy zboží v rámci předmětu podnikání
Nájemce anebo v důsledku (ii) havárie bez zavinění třetí
osoby, která se stala v době řádného užívání/ provozování
Vozidla resp. v době řádného vykonávání přepravy zboží a
materiálu v rámci předmětu podnikání Nájemce;
Odcizení Vozidla;
Vandalismus;
Škody způsobené na Vozidle v důsledku živelných událostí;

přičemž Nájemce je seznámen s tím, že krytí výše uvedených škod
příslušným pojištěním je vázané na to, že (i) ze strany Nájemce nebyla
porušena žádná ustanovení Smlouvy o nájmu Vozidla anebo těchto
Podmínek, a zároveň že (ii) neexistují výjimky/výluky ze
záruk/pojištění, tj. skutečnosti předpokládané v článku VII.4 Podmínek
resp. skutečnosti předpokládané příslušnou pojistnou smlouvu.
V případě existence jakékoliv výjimky/výluky ze záruk/pojištění podle
těchto Podmínek anebo příslušné pojistné smlouvy resp. v případě
odepření pojistného plnění (anebo jeho části) ze strany příslušné
pojišťovny z jakéhokoliv důvodu, je Nájemce povinen nahradit
Pronajímateli jakékoliv škody vzniklé na Vozidle (včetně nákladů na
opravu anebo uvedení Vozidla do původního stavu), a zároveň je
Nájemce povinen nahradit Pronajímateli všechny náklady související
s uplatněním těchto nároků na náhradu škody (např. soudní poplatky,
náklady právního zastoupení atd.).

Administrativní dokumenty

Nájemce je povinen pečlivě a nepřetržitě uchovávat veškerou
dokumentaci náležející k Vozidlu nebo jeho součástem a příslušenství
a převzatou Nájemcem od Pronajímatele dle soupisu v Protokolu, a to
po celou dobu trvání Smlouvy.
V případě, že dojde ke ztrátě anebo k odcizení jakéhokoli z dokumentů
uvedených v předcházejícím odstavci, je Nájemce povinen bezodkladně
oznámit tuto skutečnost příslušnému útvaru policie a zároveň
bezodkladně zaslat originál potvrzení o oznámení této skutečnosti
Pronajímateli.

Spoluúčast Nájemce
Nájemce je povinen v případě každé pojistné události týkající se Vozidla
uhradit Pronajímateli spoluúčast podle následujících pravidel: v případě
první pojistné události zaplatí Nájemce spoluúčast ve výši 10%,
minimálně 10.000,- Kč; pokud dojde na stejném vozidle během období
počínajícího první pojistnou událostí a končící uplynutím 12 celých

Odstavení Vozidla z důvodu ztráty anebo odcizení dokumentů
nezakládá nárok Nájemce na slevu z nájemného podle Smlouvy. Na
smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem se nebude aplikovat
ustanovení § 2208 občanského zákoníku.
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Pojištění Vozidla a záruky

Povinné ručení
Pronajímatel zajišťuje na vlastní náklady uzavření povinného smluvního
pojištění (povinné ručení) Vozidla v souladu s platnou právní úpravou,
a to zejména v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Zákon o povinném
ručení“), a to s pojišťovnou dle vlastního výběru.

Článek VI.
ZÁKONNÁ NAŘÍZENÍ A PŘEDPISY
VI.1

Náklad a nákladní prostor
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kalendářních měsíců od první pojistné události k další pojistné události,
má Pronajímatel právo požadovat po Nájemci spoluúčast ve výši 20%,
minimálně 20 000,- Kč; pokud během tohoto období dojde na stejném
Vozidle k třetí a další pojistné události, má Pronajímatel právo navýšit
spoluúčast Nájemce vždy o dalších 10 %, minimálně o 10 000,- Kč
s každou další pojistnou událostí, a to bez jakéhokoli omezení, tj. až do
celkové výše škody. Přidělil-li Pronajímatel v době odstavení Vozidla
Nájemci náhradní vozidlo, odpovídá Nájemce Pronajímateli ve stejném
rozsahu i v případě náhradního vozidla.
VII.2

Nájemce odpovídá v plném rozsahu Pronajímateli a nese všechny
náklady s tím spojené v případě požáru Vozidla, způsobeném instalací
vybavení anebo příslušenství Nájemcem anebo osobou, které Nájemce
umožnil užívat Vozidlo anebo proti níž Vozidlo nezabezpečil.
Nájemce v plném rozsahu odpovídá Pronajímateli a nese všechny
náklady s tím spojené v případě vzniku škody na Vozidle, která:
a)

Úpravy pojištění

b)

V případě vzniku pojistné události na Vozidle, resp. v případě
opakování pojistné události na Vozidle ztrácí Nájemce právo na benefit
podle článku VII.1 – plnění z havarijního pojištění hrazeného
Pronajímatelem – a Pronajímatel je zejména oprávněn, avšak nikoli
povinen, změnit resp. zrušit havarijní pojištění specifikované v tomto
článku Podmínek, přičemž tato skutečnost není důvodem ukončení
Smlouvy Nájemcem.

c)

Nájemce v plném rozsahu odpovídá Pronajímateli a nese všechny
náklady s tím spojené v případě odcizení vybavení Vozidla anebo jeho
příslušenství, není-li možné uhradit je v rozsahu jejich ztráty
prostřednictvím uzavřeného pojištění.

V případě zrušení pojištění podle předcházejícího odstavce Podmínek je
Nájemce povinen uzavřít do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jeho zrušení na
vlastní náklady pojistnou smlouvu ve prospěch třetí osoby, tj.
Pronajímatele jako pojištěného (§ 2768 občanského zákoníku)
s pojišťovnou určenou Pronajímatelem (tj. havarijní pojištění), a to
v rozsahu krytí možných rizik, uvedených v tomto článku Podmínek
(zejména havárie, odcizení, živelná událost, vandalismus atd..). Nájemce
je povinen předat Pronajímateli potvrzení o uzavření předmětného
pojištění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů po jejím
uzavření.
VII.3

Nájemce v plném rozsahu odpovídá Pronajímateli za škody způsobené
na Vozidle, jeho součástech, příslušenství a vybavení, a je povinen
uhradit Pronajímateli všechnu škodu, která vznikla zejména
v důsledku/v případě:
a)
b)
c)

Povinnosti v případě pojistné události

d)

V případě vzniku pojistné události je Nájemce povinen postupovat dle
pokynů Přílohy č. 2. ke Smlouvě, Pravidla provozu a řešení situací, a
zejména se řídit pokyny FRAIKIN ČESKÁ REPUBLIKA

e)
f)

ASSISTANCE.

g)

Nájemce je povinen nahlásit pojistnou událost Pronajímateli do 3
pracovních dnů poté, co k pojistné události došlo. Pokud Nájemce
nedodrží tuto lhůtu, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli veškeré
náklady na opravu Vozidla. Nahlášením pojistné události se rozumí
doručení náležitě vyplněného záznamu o dopravní nehodě ze strany
Nájemce Pronajímateli.

h)
i)
j)

V případě odepření pojistného plnění resp. jeho části ze strany příslušné
pojišťovny v důsledku porušení těchto povinností resp. povinností
specifikovaných v Příloze č 2 či pojistné smlouvě, je Nájemce povinen
nahradit Pronajímateli veškeré škody vzniklé na Vozidle (včetně nákladů
na opravu anebo uvedení Vozidla do původního stavu), a zároveň je
Nájemce povinen nahradit Pronajímateli všechny náklady související
s uplatněním těchto nároků na náhradu škody (např. soudní poplatky,
náklady právního zastoupení atd.).
VII.4

b)

Výluky z pojištění

VII.5

Připojištění

Nájemce je vždy oprávněn uzavřít doplňkové pojištění Vozidla.
Používá-li Nájemce Vozidlo v soupravě ve spojení s dalším vozidlem,
ať již vlastním nebo třetí osoby, který však není předmětem Smlouvy
uzavřené mezi Nájemcem a Pronajímatelem, je Nájemce vždy povinen
zajistit pojištění této části soupravy pro případ jakékoli škody, vzniklé
nejen na Vozidle v souvislosti se společným užitím části soupravy a
Vozidla. V případě pojistné události je Nájemce povinen neprodleně
doručit Pronajímateli kopii záznamu o pojistné události.

Nájemce i navzdory skutečnosti, že Vozidlo bylo vybaveno
zabezpečovacím systémem proti odcizení, tento systém
nepoužil anebo ho zrušil nebo omezil jeho funkčnost;
Dojde
k opakovanému
odcizení
Vozidla
anebo
k opakovanému odcizení jeho vybavení.
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Porušení předpisů souvisejících s maximální povolenou
dobou řízení nebo provozu Vozidla;
Nadměrného zatížení Vozidla;
Řízení Vozidla řidičem, který není držitelem příslušného
řidičského oprávnění resp. je držitelem příslušného řidičského
oprávnění platného méně než 1 (jeden) rok;
Řízení Vozidla nebo jeho provozování řidičem, u kterého
bylo zjištěno požití alkoholu resp. jiných omamných látek;
Škody způsobené přepravovaným zbožím anebo chybnou
manipulací s přepravovaným zbožím;
Porušení článku III.3 Podmínek Nájemcem v souvislosti
s teritoriálním vymezením užívání Vozidla;
Použití Vozidla Nájemcem v rozporu se Smlouvou anebo
Podmínkami;
Přenechání Vozidla Nájemcem do podnájmu v rozporu se
Smlouvou anebo s Podmínkami;
Použití nekvalitních anebo neschválených všech provozních
kapalin a paliv v/do Vozidla;
Neoprávněného anebo neschváleného zásahu do Vozidla
resp. využitím Pronajímatelem neschváleného servisního
místa.

V případě existence jakékoliv výluky z pojištění, specifikované
v příslušné pojistné smlouvě resp. v těchto Podmínkách, tj. v případě,
že není celá škoda na Vozidle anebo její část krytá příslušnou
pojišťovnou v rámci pojištění Vozidla, je Nájemce povinen uhradit
Pronajímateli (i) škodu resp. její nekryté části, která bude vyčíslena
Pronajímatelem zejména s ohledem na hodnotu Vozidla, jakož
i nahradit Pronajímateli (ii) všechny náklady související s uplatněním
nároků na náhradu škody (např. soudní poplatky, náklady právního
zastoupení atd.).

Pojištění, sjednané Pronajímatelem, se nevztahuje zejména na případy
škody, které jsou příslušnými pojistnými smlouvami týkajícími se
Vozidla resp. souvisejícími dokumenty výslovně z pojištění vyloučeny
(výluky z pojištění). Nájemce zároveň v plném rozsahu odpovídá
Pronajímateli za odcizení Vozidla a nese všechny náklady s tím spojené
v případě, že:
a)

Vznikne v souvislosti s přepravovaným zbožím anebo
materiálem;
Vznikne v souvislosti s vnesenými anebo odloženými
věcmi ponechanými ve Vozidle;
Vznikne v souvislosti s porušením právní povinnosti
Nájemce.
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VII.6

Pojištění odpovědnosti Nájemce

ve výši 790,- CZK (sedm set devadesát korun českých) v případě chladicího
zařízení poháněného naftou a částku ve výši 470,- CZK (čtyři sta
sedmdesát korun českých)) v případě chladicího zařízení poháněného
elektřinou, přičemž uvedené skutečnosti (překročení dohodnutého
ročního počtu hodin provozu chladicího zařízení a nedodržení
dohodnutého poměru provozu Cesta/Sektor) se posuzují individuálně
pro každý 1 (jeden) kalendářní rok trvání nájmu podle Smlouvy.

Nájemce je povinen na vlastní náklady uzavřít pojištění / pojistnou
smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě, zdraví
a věci a odpovědnosti za jinou majetkovou škodu (dále též jako
„Smlouva o pojištění odpovědnosti“) v souvislosti s výkonem
činnosti / předmětu podnikání Nájemce (např. výkon přepravy zboží)
a s pojistným limitem minimálně ve výši hodnoty Vozidla, přičemž toto
pojištění se bude vztahovat i na případnou odpovědnost za škodu
způsobenou řidiči nebo jinými pracovníky Nájemce a/nebo jinými
osobami, kterým Nájemce v souladu s touto Smlouvou a/nebo
Podmínkami umožní řízení nebo jakoukoli manipulaci s Vozidlem.

Pro případ překročení dohodnutého počtu hodin ročního provozu
jeřábu je Nájemce povinen Pronajímateli uhradit za každých započatých
25 (dvacet pět) hodin dodatečného provozu jeřábu, jímž je vybaveno
Vozidlo, částku ve výši 3.500,- CZK (tři tisíce pět set korun českých)),
přičemž uvedené skutečnosti (překročení dohodnutého ročního počtu
hodin provozu jeřábu) se posuzují individuálně pro každý 1 (jeden)
kalendářní rok trvání nájmu podle Smlouvy.

Článek VIII.
FINANČNÍ POVINNOSTI
VIII.1

Vyúčtování celkového skutečného počtu zrealizovaných (naježděných)
kilometrů Vozidla, skutečného počtu hodin provozu chladicího
zařízení, tvořícího součást Vozidla, a poměru provozu Cesta/Sektor,
a celkového skutečného počtu hodin provozu jeřábu, jímž je vybaveno
Vozidlo, provedou Pronajímatel spolu s Nájemcem vždy nejpozději do
14 (čtrnácti) dní po uplynutí kalendářního roku vždy k 31. 12. daného
kalendářního roku. Nájemce je povinen dostavit se v takovém případě
na výzvu Pronajímatele ve výše uvedené lhůtě do Pronajímatelem
stanoveného servisního střediska. K prvnímu vyúčtování dojde až po
uplynutí nejméně 1 (jednoho) celého kalendářního roku trvání nájmu;
pro kalendářní rok bezprostředně následující po uzavření Smlouvy se
tedy vyúčtování neprovádí. Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli
vyúčtovanou částku odpovídající celkovému skutečnému počtu
zrealizovaných (naježděných) kilometrů Vozidla, celkovému
skutečnému počtu hodin provozu chladicího zařízení tvořícího součást
Vozidla a poměru provozu Cesta/Sektor, a celkovému skutečnému
počtu hodin provozu jeřábu, jímž je vybaveno Vozidlo, a to nejpozději
do 14 (čtrnácti) dní ode dne vyúčtování Pronajímatelem podle
předcházející věty tohoto odstavce.

Sloţení peněţité jistoty

Nájemce je povinen nejpozději v den převzetí Vozidla složit
Pronajímateli peněžitou jistotu (kauci) za převzetí Vozidla ve výši 3 (tří)
měsíčních splátek nájemného za Vozidlo resp. v jiné výši dohodnuté ve
Smlouvě, a to (i) na účet Pronajímatele; (ii) ve formě neodvolatelné
a nepodmíněné bankovní záruky; anebo (iii) jinou formou
akceptovanou Pronajímatelem. Osoba vystavitele bankovní záruky, její
forma, obsah a doba platnosti podléhají předchozímu písemnému
souhlasu Pronajímatele. Poskytnutí případné peněžité jistoty v žádném
případě nepředstavuje zálohu na budoucí fakturaci nájemného resp.
jiných nároků Pronajímatele, přičemž Nájemce se zavazuje výši peněžité
jistoty udržovat na počáteční hodnotě po dobu celého trvání uvedené
Smlouvy, jakož i po dobu 1 (jednoho) měsíce po ukončení platnosti
Smlouvy o nájmu Vozidla. Takto složená peněžitá jistota se neúročí.
Složená peněžitá jistota bude sloužit zejména k úhradě nároků
Pronajímatele vyplývajících ze Smlouvy a těchto Podmínek, přičemž
Pronajímatel je oprávněn bez dalšího kdykoliv započítat složenou
peněžitou jistotu anebo její část vůči jakýmkoli svým peněžním
pohledávkám za Nájemcem.
VIII.2

Nájemce je povinen hradit nájemné a částky doplatků, jakož i veškeré
platby podle Smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů, řádně a včas,
v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a Podmínek.

Nájemné

Výše úhrady za nájem Vozidla (dále jen jako „nájemné“) je stanovena
Smlouvou.

VIII.3

Nájemce je povinen platit Pronajímateli nájemné za příslušný kalendářní
měsíc dle faktury vystavené Pronajímatelem, splatnost faktury bude 14
dní od data vystavení.

V případě, že (i) Nájemce v průběhu příslušného roku trvání nájmu
překročí dohodnutý roční počet kilometrů o více než 5 (pět) %
dohodnutého ročního počtu kilometrů a odchylka bude představovat
více než 5 (pět) % dohodnutého ročního počtu kilometrů, dojde
k výpočtu nedoplatku/přeplatku a jeho úhradě následujícím způsobem:
a)

Nájemce v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.,
souhlasí s použitím daňových dokladů - faktur v elektronické podobě.
Pronajímatel je povinen zasílat faktury v elektronické podobě na emailovou adresu Nájemce uvedenou ve Smlouvě. Nájemce je povinen
Pronajímateli bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) dnů potvrdit přijetí
faktury v elektronické podobě, a to e-mailem zaslaným na e-mailovou
adresu z níž byla faktura odeslána.

v případě, že Nájemce v průběhu příslušného kalendářního
roku trvání nájmu překročí dohodnutý roční počet kilometrů
o více než 5 (pět) % dohodnutého ročního počtu kilometrů, je
Nájemce povinen uhradit Pronajímateli za každých
dodatečně, tedy navíc započatých (naježděných) 100 (jedno sto)
kilometrů nad dohodnutý roční počet kilometrů částku ve
výši 420,- CZK.;

VIII.4

Prodlení s platbou nájemného

Vedle smluvní pokuty je Nájemce při prodlení s platbou nájemného
anebo jakékoli dlužné částky dle této Smlouvy povinen zaplatit
Pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,05 (pět setin) % z dlužné částky za
každý den prodlení až do úplného zaplacení.

přičemž uvedené skutečnosti (překročení dohodnutého ročního počtu
kilometrů) se posuzují individuálně pro každý 1 (jeden) kalendářní rok
trvání nájmu podle Smlouvy.
V případě (i) překročení dohodnutého ročního počtu hodin provozu
chladicího zařízení tvořícího součást Vozidla anebo v případě (ii)
nedodržení dohodnutého poměru provozu Cesta/Sektor o více než 5
(pět) % v neprospěch režimu Cesta (nadměrné využití chladicího zařízení
v režimu Sektor), je Nájemce povinen Pronajímateli zaplatit za každých
započatých 25 (dvacet pět) hodin dodatečného provozu chladicího
zařízení, tvořícího součást Vozidla, tedy provozu nad dohodnutý roční
počet hodin anebo provozu nad 25 (dvacet pět) % v režimu Sektor částku
FRAIKIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
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Způsob fakturace

VIII.5

Smluvní pokuta

Nesplnění jakékoli povinnosti vyplyvající Nájemci ze Smlouvy nebo
Podmínek (zejména pro případ neuhrazení nájemného řádně a včas, pro
případ porušení povinností Nájemce stanovených v odst. III.1, III.3,
IV.3, IV.5, IV.6, VII.3 Podmínek) zakládá nárok Pronajímatele na
zaplacení smluvní pokuty ve výši 750,- Kč (sedm set padesát korun českých)
denně. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčen nárok
7
www.fraikin.cz

Pronajímatele na náhradu škody.

IX.2

Dostane-li se Nájemce do prodlení s úhradou nájemného dle Smlouvy
delšího než 60 (šedesát) dnů, je Pronajímatel oprávněn požadovat nad
rámec smluvní pokuty uvedené v předchozím odstavci ve výši 750,- Kč
(sedm set padesát korun českých) denně za každý den prodlení se splněním
povinnosti i smluvní pokutu ve výši 50 (padesát) % z celkové částky
vypočtené následovně: průměrné měsíční nájemné vyúčtované Nájemci
za tři kalendářní měsíce bezprostředně předcházející měsíci, v němž
vzniklo oprávnění Pronajímatele požadovat smluvní pokutu dle tohoto
ustanovení, vynásobené počtem kalendářních měsíců, které připadají na
období od okamžiku vzniku oprávnění požadovat smluvní pokutu, do
konce sjednané doby trvání Smlouvy. Nebylo-li Nájemci před tím, než
Pronajímateli vzniklo oprávnění požadovat smluvní pokutu vyúčtováno
nájemné za alespoň tři kalendářní měsíce, pak se při výpočtu dle
předchozí věty vychází z výše měsíčního nájemného sjednaného dle
Smlouvy.

Pronajímatel a Nájemce jsou oprávněni, na návrh kterékoli ze stran,
ukončit smluvní vztah dohodou ke dni, který si sjednají. Taková dohoda
musí být mezi Pronajímatelem a Nájemcem vyhotovena písemně,
datována a podepsána oběma stranami.
Nájemce je oprávněn navrhnout Pronajímateli ukončení Smlouvy
dohodou pouze tehdy, je-li připraven uhradit Pronajímateli kompenzaci
předčasného ukončení nájmu alespoň ve výši 3 (tří) splátek měsíčního
nájemného a zároveň je schopen předat Vozidlo Pronajímateli bez
jakéhokoli prodlení a v bezvadném stavu.
Pronajímatel v žádném případě nemá povinnost návrh Nájemce
k ukončení Smlouvy dohodou přijmout. Pronajímatel je povinen návrh
Nájemce k ukončení Smlouvy uvážit a do 30 (třiceti) dnů od doručení
návrhu sdělit Nájemci podmínky finančního vyrovnání, za kterých by
byl Pronajímatel ochoten k ukončení Smlouvy dohodou přistoupit.
Pronajímatel ve svém uvážení zohlední zejména dobu trvání Smlouvy,
dosavadní plnění Smlouvy Nájemcem, stav a povahu Vozidla a jeho
způsobilost k dalšímu pronajímání.

Smluvní pokuty dle Smlouvy a těchto Podmínek jsou vždy splatné do
14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejích úhradě na
adresu Nájemce uvedenou v záhlaví Smlouvy, nebude-li na základě
písemné dohody smluvních stran sjednána jiná lhůta pro zaplacení.
Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto ustanovení není nikterak dotčen
nárok Pronajímatele na náhradu škody.

IX.3

Článek IX.
DOBA PLATNOSTI SMLOUVY O NÁJMU DOPRAVNÍHO
PROSTŘEDKU - VOZIDLA, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY,
VYPOVĚZENÍ SMLOUVY, VRÁCENÍ VOZIDLA, NÁHRADA
ŠKODY
Doba trvání Smlouvy

Odstoupením od Smlouvy nezanikají nároky Pronajímatele na řádné
zaplacení nájemného Nájemcem, a to až do okamžiku vrácení Vozidla,
ani nároky Pronajímatele na náhradu škody, smluvní pokuty a smluvní
úroky z prodlení, resp. jakékoli jiné nároky Pronajímatele vyplývající ze
Smlouvy a těchto Podmínek. Odstoupením od Smlouvy nejsou nijak
dotčeny závazky Nájemce vyplývající ze Smlouvy.

Doba trvání Smlouvy je sjednána ve Smlouvě.
V případě, že Nájemce po ukončení Smlouvy nevrátí Pronajímateli
Vozidlo v dohodnuté lhůtě, je Nájemce povinen platit Pronajímateli
smluvní pokutu ve výši měsíčního nájemného zvýšeného o 50 (padesát)
%, a to za každý započatý měsíc prodlení s vrácením Vozidla.

IX.4

Nahrazení/výměna smluvního Vozidla po dobu trvání Smlouvy
v důsledku úplného vyřazení Vozidla z provozu následkem nehody,
opotřebení, vysokého počtu najetých kilometrů anebo odcizení
nezakládá právo Nájemce na ukončení Smlouvy. Strany se dohodly, že
v takovémto případě uzavřou novou smlouvu o nájmu dopravního
prostředku - vozidla, jejímž předmětem bude nájem nového vozidla
podle předcházející věty. Strany uzavřou novou smlouvu o nájmu
dopravního prostředku - vozidla na stejnou dobu, jako je určena
v původní Smlouvě. V případě, že se Strany nedohodnou na uzavření
nové smlouvy podle předcházející věty, bude Nájemci odevzdáno
náhradní vozidlo, které, i když nebude identické s Vozidlem, bude
schopno obdobného provozu jako Vozidlo, a to do skončení platnosti
původní Smlouvy.

Vypovězení Smlouvy

Pronajímatel je oprávněn vypovědět Smlouvu zejména v případě, že:
a)

b)
c)
d)

Mají-li Pronajímatel a Nájemce mezi sebou uzavřeno více samostatných
smluv o nájmu dopravního prostředku - vozidla a Nájemce řádně neplní
povinnosti byť i jen z jedné takové smlouvy, je Pronajímatel oprávněn
podmiňovat své plnění z této i z kterékoli jiné smlouvy o nájmu
dopravního prostředku - vozidla splněním povinností Nájemce, které
má z jiného smluvního vztahu s Pronajímatelem. Povaha závazku, jehož
splněním podmiňuje Pronajímatel dle Smlouvy, není rozhodující,
a pokud jde o nesplněný peněžitý závazek, nerozhoduje ani výše tohoto
závazku.
FRAIKIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
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Odstoupení od Smlouvy

Pronajímatel je oprávněn jednostranně okamžitě odstoupit od Smlouvy
o nájmu Vozidla v případě, že (i) dojde ze strany Nájemce k porušení
jakékoli povinnosti vyplývající Nájemci ze Smlouvy anebo z těchto
Podmínek, zejména dostane-li se Nájemce do prodlení s úhradou
nájemného nebo v případě, že (ii) se prokáže, že kterékoli prohlášení
nebo informace, poskytnuté Nájemcem Pronajímateli v souvislosti se
Smlouvou, jsou nepravdivé anebo neúplné. Odstoupení od smlouvy
nabývá účinnosti dnem jeho doručení Nájemci. V takovém případě
Nájemce ztrácí okamžitě právo užívat Vozidlo a je povinen nést
všechny důsledky, které vzniknou v souvislosti s touto skutečností.
Pronajímatel je oprávněn v takovém případě zejména jednostranně
přistoupit k odebrání/odnětí Vozidla Nájemci.

Je-li Smlouva uzavřena s plněním v měně EUR, uplatní se pro přepočet
všech částek uvedených v Podmínkách v CZK převod dle středního
kurzu ČNB ke dni vyúčtování plnění Pronajímatelem Nájemci.

IX.1

Ukončení smlouvy dohodou

e)
f)

g)
h)

Nájemce neumožní Pronajímateli anebo technickým
pracovníkům Pronajímatele kontrolu technického stavu
Vozidla anebo kontrolu splnění podmínek řízení a užívání
Vozidla Nájemcem anebo řidičem;
Nájemce nedodrží stanovené pravidelné servisní prohlídky
vztahující se k Vozidlu;
Nájemce
použije
v/do Vozidla nekvalitní
anebo
Pronajímatelem neschválené provozní kapaliny či paliva;
Nájemce provede neoprávněný zásah do Vozidla anebo bez
předcházejícího souhlasu/schválení Pronajímatelem využije
neschválené servisní místo;
Nájemce porušuje ustanovení Smlouvy resp. Podmínek
o splatnosti nájemného;
Ze strany Nájemce anebo osob, kterým Nájemce v souladu
se Smlouvou resp. Podmínkami umožnil užívání Vozidla,
dochází ke škodám na Vozidle;
Nájemce neplní ustanovení Smlouvy, resp. ustanovení
Podmínek;
Nájemce se dostal do úpadku, resp. vstoupil do likvidace;
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i)

Při ochraně obchodního tajemství Pronajímatele a jeho dalších interních
informací je Nájemce povinen zejména zdržet se jednání, kterým by
Nájemce třetí osobě neoprávněně, tj. bez předchozího písemného
souhlasu Pronajímatele, oznámil, zpřístupnil, pro sebe anebo pro třetí
osobu využil obchodní tajemství, které by bylo možné, i jen potenciálně,
využít v hospodářské soutěži, a o kterém se dozvěděl např. tím, že mu
bylo tajemství svěřeno, anebo se jinak stalo přístupným (např.
z technických předloh, návodů, výkresů, modelů, vzorů, výrobků,
počítačových programů anebo jinak) na základě jeho smluvního vztahu
k Pronajímateli, anebo vlastním anebo cizím přičiněním, v rozporu se
zákonem.

Nájemce nemá sjednáno platné pojištění (zejména pokud jde
o pojištění odpovědnosti Nájemce).

Nájemce je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že ze strany
Pronajímatele
dojde
k prokazatelnému
porušení
povinností
vyplývajících ze Smlouvy anebo z ustanovení těchto Podmínek,
a Pronajímatel, přes výzvu Nájemce, toto porušení neodstraní ani
v dodatečně přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 30 (třicet) dní.
V případě vypovězení Smlouvy činí výpovědní lhůta 1 (jeden) měsíc a
začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď druhé Straně doručena.

Za obchodní tajemství se pro potřeby této Smlouvy považují jakékoliv
a všechny skutečnosti obchodní, výrobní, technické, finanční anebo jiné
povahy, související s podnikem Pronajímatele, které mají skutečnou
anebo alespoň potenciální materiální anebo nemateriální hodnotu
a nejsou v příslušných obchodních kruzích, ve kterých Pronajímatel
působí anebo bude působit, běžně dostupné. Tyto skutečnosti nemusí
být Pronajímatelem výslovně označené jako důvěrné.

Povinnost platit nájemné včetně všech dalších poplatků, případných
smluvních sankcí a úroků z prodlení a odpovědnost za jakékoli
poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení Vozidla trvá Nájemci až do
okamžiku, kdy Pronajímatel může opětovně s Vozidlem volně a reálně
nakládat.
IX.5

Vracení Vozidla

V případě, že si Nájemce není jistý, zda mají být jakékoliv skutečnosti
podle vůle Pronajímatele utajené, je povinen si před jejich oznámením
anebo zpřístupněním třetí osobě vyžádat písemný souhlas Pronajímatele
s jejich oznámením nebo zpřístupněním.

V případě ukončení Smlouvy, a to bez ohledu na důvod jejího
ukončení, je Nájemce povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo spolu se
součástmi a příslušenstvím specifikovanými v Protokolu nejpozději do 3
(tří) dnů po skončení nájmu v místě určeném Pronajímatelem, a to
v čistém a bezvadném technickém stavu, bez jakýchkoli faktických
a právních vad, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení Vozidla. Pokud
Nájemce nesplní povinnost vrátit Vozidlo řádně a včas dobrovolně,
bude
Pronajímatel
oprávněn
přistoupit
k jednostrannému
odebrání/odnětí Vozidla Nájemci.

Nájemce je povinen vhodným způsobem zabezpečit dodržování
povinnosti mlčenlivosti i ze strany zaměstnanců a jakýchkoli třetích
osob, se kterými spolupracuje a které by mohly přijít do kontaktu se
skutečnostmi tvořícími předmět obchodního tajemství Pronajímatele.
V případě jakéhokoliv zadržení nebo zajištění Vozidla třetími osobami
resp. uplatnění zadržovacího práva k Vozidlu třetími osobami, je
Nájemce povinen bezodkladně, nejpozději však do 24 (dvaceti čtyř) hodin
o této skutečnosti informovat Pronajímatele a provést všechna opatření
k tomu, aby Pronajímatel mohl neomezeně uplatňovat veškerá svá
práva k Vozidlu. Nájemce je v takovémto případě povinen zejména
provést na vlastní náklady všechna opatření vedoucí k zajištění
neprodleného úplného navrácení Vozidla do právní a faktické dispozice
Pronajímatele.

Pronajímatel převezme Vozidlo na základě písemného Protokolu, ve
kterém se uvede stav Vozidla, jeho příslušenství, seznam
odevzdávaných předmětů vztahujících se k Vozidlu, jakož i zjištěné
vady Vozidla.
Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo úplně a důkladně
vyčištěné. Pokud Nájemce užíval Vozidlo k přepravě sypkých materiálů
anebo je-li Vozidlem cisternové vozidlo, je povinnou součástí vrácení
Vozidla Nájemcem i originál dokladu o certifikovaném vyčištění
Vozidla.

Nájemce není oprávněn zahrnout Vozidlo do svého obchodního
majetku. Nájemce není oprávněn zřídit k Vozidlu zástavní právo.

V případě, že Nájemce odevzdá Pronajímateli Vozidlo v jiném než výše
popsaném stavu, tedy například ve stavu, který překračuje
běžné/obvyklé opotřebení, anebo v případě, že Nájemce odevzdá
Pronajímateli Vozidlo s vadami anebo chybějícími součástmi nebo
příslušenstvím, bude Nájemce povinen nahradit Pronajímateli všechny
náklady spojené s uvedením Vozidla do původního stavu s přihlédnutím
k běžnému
opotřebení.
Nájemce
bude
povinen
uhradit
Pronajímateli opravu skrytých vad, které při odevzdání Vozidla nebyly
uvedeny v písemném Protokolu podle předcházejícího ustanovení.

X.2

Práva a povinnosti Stran neupravené Smlouvou včetně jejích příloh, se
řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
V případě, že se kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo jeho část stane
z jakéhokoli důvodu neplatným a/nebo neúčinným, nebude mít tato
neplatnost a/nebo neúčinnost vliv na platnost a/nebo účinnost
ostatních ustanovení Smlouvy a/nebo zbývající části příslušného
ustanovení Smlouvy, pokud platné právní předpisy nestanoví jinak.
Strany se dohodly, že neplatné a/nebo neúčinné ustanovení nahradí
ustanovením novým, které svým významem a povahou nejvíce
odpovídá původnímu ustanovení. Kterákoliv ze Stran je oprávněna
požadovat, aby druhá strana do 10 (deseti) dní od obdržení písemné
žádosti uzavřela příslušný dodatek ke Smlouvě.

Článek X.
RŮZNÁ USTANOVENÍ
X.1 Obchodní tajemství, povinnost mlčenlivosti

Jakékoliv spory anebo nároky vyplývající z těchto Podmínek anebo
Smlouvy se budou řešit především jednáním a dohodou účastníků
Smlouvy v dobré víře a s dobrým úmyslem, přičemž nedojde-li
k dohodě, rozhodne o těchto nárocích soud věcně a místně příslušný
podle sídla Pronajímatele.

Nájemce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech
a okolnostech, které nastaly anebo které se dozvěděl při jednání
o uzavření Smlouvy, jakož i po jejím podpisu. Mlčenlivost je Nájemce
povinen zachovávat po celou dobu trvání právního vztahu
s Pronajímatelem i po jeho skončení. Nájemce se zejména zavazuje
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se výše
a způsobu určení nájemného, vzájemně poskytnutých peněžních anebo
nepeněžních výhod, jakož i o dalších skutečnostech týkajících se
podmínek právního vztahu mezi Stranami.

FRAIKIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
Vyskočilova 1410/1
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X.3 Sazebník poplatků
Sazebník poplatků
Poplatek za ztrátu Dokumentace k vozu uvedené
v Příloze č. 5 Smlouvy
Poplatek za identifikaci platby zaslané pod
chybným VS

V případě, že Nájemce nedoručí Pronajímateli písemný nesouhlas
s novým zněním Podmínek nejpozději v den předcházející dni, kdy
nové znění Podmínek vstoupí v účinnost, má se za to, že s novým
zněním Podmínek souhlasí.

Výše poplatku
v Kč

Oznámení nesouhlasu Nájemce se změnou ve smyslu bodu X.3
Podmínek bude vůči Pronajímateli účinné ode dne, kdy nové znění
Podmínek vstoupí v účinnost.

5000,00
50,00

5 000,00
zdarma

Aktualizované znění Podmínek nabude účinnosti datem uvedeným na
webových stránkách Pronajímatele, zpravidla k prvnímu dni
kalendářního měsíce následujícího po zveřejnění nového znění
Podmínek, a počínaje tímto datem zcela nahradí dosavadní znění
Podmínek pro všechny Nájemce.

kolky +
1000,00

Článek XI.
PROHLÁŠENÍ NÁJEMCE

Poplatek za odeslání 1. písemné upomínky
Poplatek za odeslání druhé a každé další
upomínky a/nebo výzvy

zdarma

Poplatek za vyřízení dopravního přestupku
Poplatek za manipulaci s GPS systémem
provedenou Pronajímatelem

200,00

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem se seznámil s textem těchto
Všeobecných obchodních podmínek nájmu dopravního prostředku Vozidla, rozumím jim a jsem si vědom toho, že jsou součástí Smlouvy,
kterou dnešního dne se společností FRAIKIN ČESKÁ REPUBLIKA,
s.r.o. podepisuji.

Poplatek za odeslání ostatních písemností
Poplatek za převod práv a povinností - Smlouvy o
NDP
Zapůjčení VTP
Poplatek za zajištění ztracené a/nebo ukradené
a/nebo poškozené Registrační značky vozidla
a/nebo velkého technického průkazu a/nebo
malého technického průkazu

200,00

1 000,00

100,00

Všechny výše uvedené částky jsou bez DPH.
Ke všem výše uvedeným částkám je Nájemce či klient povinen uhradit
správní poplatek v plné výši, pokud je tak vyžadováno dle platné právní
úpravy a Pronajímatel tento správní poplatek uhradil či je povinen jej
uhradit.
X.4

V ................................ dne .......................

Změny Podmínek

Nájemce se zavazuje průběžně se seznamovat s platným a aktuálním
zněním těchto Podmínek a řídit se jimi.
Pronajímatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu, zejména v závislosti
na změnách právních předpisů nebo pokud vznikne jiná rozumná
potřeba jejich pozdější změny, kdykoliv jednostranně měnit, doplňovat
nebo jinak upravovat tyto Podmínky. Je však současně povinen o
takové změně informovat Nájemce tak, že bude minimálně 10 (deset)
dnů předem zveřejněno upozornění o připravované změně Podmínek
na webových stránkách www.fraikin.cz spolu s úplným zněním
aktualizované verze Podmínek a informací o přesném datu, kdy nové
znění Podmínek vstoupí v účinnost. Pronajímatel současně vyvine
maximální úsilí, aby o změnách informoval Nájemce individuálně
elektronickou formou na Nájemcem poskytnutou e-mailovou adresu.

............................................................
Nájemce

Každý Nájemce bude mít možnost před nabytím účinnosti
aktualizované verze Podmínek jednostranně písemně doporučeným
dopisem s potvrzením o doručení vyjádřit nesouhlas s těmi změnami
Podmínek, které se budou přímo dotýkat jeho podstatných práv a
povinností. Nájemce a Pronajímatel se dohodli, že v tomto případě se
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od
doručení nesouhlasu Nájemce Pronajímateli, pokusí dohodnout na
takovém znění Podmínek, se kterým budou obě Strany souhlasit. Do
doby, než dojde k dohodě o novém znění Podmínek, bude pro strany
závazné poslední platné znění Podmínek. Pokud během jednoho měsíce
nedojde k dohodě mezi Pronajímatelem a Nájemcem, bude vyjádření
nesouhlasu Nájemce s novým zněním Podmínek dále interpretováno
jako výpověď Smlouvy, které se namítaná změna Podmínek přímo
dotýká. Výpovědní doba bude v tomto případě dva měsíce a začne
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení
výpovědi Smlouvy.
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