Podmínky zapůjčení vozidla (platné pro rok 2018)
Pronajímatel se zavazuje předat vozidlo v:
1. Bezchybném technickém stavu (stav vozu, pneumatik, provozních
kapalin, potvrzení o garančních prohlídkách, apod.)
2. Vždy čisté
3. Řádně zákonně pojištěné
4. Havarijně pojištěné
5. S fungující veškerou výbavou
Vozidlo je řádně servisováno a udržováno. Před předáním probíhá fyzická
obhlídka vozu s nájemcem.
Podmínky pro nájemce:
1. Nájemce se zavazuje k řádné péči o vůz.
2. Osobní dodávky slouží jen k přepravě osob a jejich zavazadel, či
dalšího vybavení. Je zakázáno využívat osobní dodávky (Renault
Trafic) k stěhování, převážení nákladu, apod.
3. Vozidlo je předáváno s plnou nádrží nafty, tak bude i následně
vráceno.
4. Nájemce je odpovědný za škody způsobené natankováním špatného, či
jinak nevhodného paliva. Pronajímatel nenese odpovědnost za
zamrznutí paliva vlivem silných mrazů.
5. Nájemce je povinen vůz vyzvednout v předem sjednaný čas. Dále je
povinen jej vrátit v předem stanovený den a čas. Případné komplikace
(např. z důvodu zácpy) musí neprodleně konzultovat
s pronajímatelem. V případě nedodržení termínu navrácení vozu bude
účtována pokuta ve výši 3 000 Kč/den.
6. Nejpozději v den podpisu složí nájemce vratnou kauci 5 000 Kč (v
hotovosti). Tato kauce slouží především ke krytí drobných škod na
voze, ke kterým dojde vlivem nájemce. V případě, že nájemce nedodrží
smluvní podmínky, či vrátí vůz později, než bylo smluvně sjednáno,
dochází k započtení kauce k smluvním pokutám.
7. Nájemce přejímá po dobu pronájmu odpovědnost za vůz, jeho výbavu,
příslušenství a další doplňky. Nájemce vždy zajistí maximální možnou
ochranu vozu před odcizením.
8. Nájemce je povinen kontrolovat tlak v pneumatikách, v případě
snížení tlaku v pneumatikách je povinen dohustit pneumatiky na
požadovaný tlak. Po ujetí 1 000 km je nájemce povinen zkontrolovat
provozní kapaliny (olej, chladící, brzdovou kapalinu, apod.), aby
předešel případným problémům a závadám. Veškeré chybějící
kapaliny je povinen ihned v případě poklesu doplnit. Za závady
vzniklé nedodržením těchto povinností je odpovědný nájemce vozu.
9. Nájemce předává vůz vždy čistý (tak jak byl předán) – není-li sjednáno
jinak. V případě extrémního znečištění vozu může majitel vozu
vystavit nájemci pokutu 300 – 3 000 Kč (dle znečištění).

10. V případě dlouhodobých nájmů (delších než 30 dní) musí nájemce
jednou za 30 dní přistavit vůz do provozovny pronajímatele ke
kontrole (není-li sjednáno jinak).
11. Nájemce nesmí ve voze kouřit. V případě porušení této povinnosti
bude nájemci účtována pokuta ve výši 2 000 Kč.
12. V případě, že dojde v době pronájmu ke ztrátě tabulky registrační
značky, osvědčení o registraci vozidla (malý TP), nebo jiných dokladů,
tak bude nájemci účtována smluvní pokuta ve výši 1 500 Kč za každý
chybějící doklad.
13. V případě prodloužení doby pronájmu vozu je povinen nájemce
informovat pronajímatele, který dle možností vyhoví, či zamítne
požadavek nájemce. V případě nedodržení termínu navrácení vozu
bude účtována pokuta ve výši 3 000 Kč/den.
14. V případě, že nájemce vrátí vůz rychleji, než bylo sjednáno, tak nemusí
hradit nájemné za dny, kdy jej nevyužívá.
15. V případě, že nájemce nevrátí vozidlo na předem sjednané místo
v daném termínu a majitel vozu bude muset zajistit odtažení vozidla,
tak následné náklady spojené s odtahem budou účtovány nájemci
vozu. K těmto nákladům bude připočtena smluvní pokuta ve výši 15
000 Kč.
16. Nájemce je povinen uhradit veškeré jím způsobené škody na vozidle,
které odmítne uhradit pojišťovna.
17. Nájemce nemůže bez předchozího souhlasu majitele umístit na vůz
vlastní příslušenství. V případě prokázání využití vlastního
příslušenství bude uložena smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč.
18. Dojde-li k dopravní nehodě s zapůjčeným vozem (ať z důvodu
nájemce/či třetí strany), tak k jakékoliv nehodě musí být přivolána
dopravní policie dané země. Z každé nehody musí být sepsán záznam
o dopravní nehodě. Při porušení této povinnosti bude účtována
smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč.
19. Dojde-li k poškození vozidla hrubým užíváním nájemce, tak budou
následné opravy účtovány dle skutečných nákladů nájemci vozu.
20. Nájemce se s pronajatým vozem nesmí účastnit žádných
automobilových závodů, jezdit v náročném terénu, nebo jej vystavovat
podmínkám, při kterých zjevně hrozí jeho poškození.
21. Drobné provozní opravy a další drobné náklady po dobu pronájmu
vozu hradí nájemce vozidla. Těmito náklady se rozumí např. defekt
pneumatiky, doplnění provozních kapalin, mytí vozu, atd.
22. V případě denního nájmu vozidla je stanoven kilometrový limit 400
km / den. Další ujeté km budou účtovány v sazbě 1,50 Kč / km bez
DPH (nebude-li sjednáno jinak). V případě delších, než denních nájmů
není žádné kilometrové omezení.
23. V případě ztráty klíče je účtována nájemci pokuta ve výši 5 000 Kč.
24. Nájemce je povinen oznámit majiteli vozu, zda-li pojede s vozidlem do
zahraničí. Pojede-li nájemce do zahraničí bez souhlasu majitele, nebo
pojede do jiného, než nahlášeného státu, tak bude účtována nájemci
smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč. Nájemce může změnit cíl cesty, ale o
tomto záměru musí informovat majitele vozu.

25. Pronajímatel neposkytuje žádné asistenční služby v případě nehody.
Veškeré asistence jsou poskytovány v rámci pojištění vozu.
26. V případě, že se nájemce dopustí dopravního přestupku, a příslušný
správní orgán vystaví vůči pronajímateli pokutu, tak je neprodleně o
této skutečnosti informován nájemce, který se zavazuje k uhrazení
těchto závazků – a to i zpětně. V případě, že nájemce neuhradí pokutu
po dobu do 3 dnů od podání výzvy, bude pronajímatel oprávněn
podniknout veškeré kroky vedoucí k vymožení závazku.
27. V případě obdržení pokuty po dobu zápůjčky , např. překročení max.
povolené rychlosti, hradí nájemce neprodleně na místě veškeré
náklady.
28. Vozy jsou vybaveny sledovacím systémem GPS, který je využíván
zejména v případě odcizení vozu.
Při návratu vozu probíhá fyzická kontrola vozu za přítomnosti nájemce.
Pronajímatel (majitel) vozu nenese odpovědnost za jakékoliv poškození
dodatečného příslušenství majitele (např. vlastní nosič na kola).

Podmínky zapůjčení příslušenství (je-li zapůjčeno):
Pronajímatel se zavazuje předat příslušenství a další výbavu k vozu (např.
nosič na kola, střešní box, apod.) v:
1. Bezchybném technickém stavu
2. Vždy čisté
Příslušenství je řádně servisováno a udržováno. Před předáním probíhá fyzická
kontrola příslušenství s nájemcem.
1. Nájemce se zavazuje k řádné péči o pronajímané příslušenství.
2. Veškerá poškození zapůjčeného příslušenství budou dle skutečných
nákladů účtována nájemci.
Při návratu vozu probíhá fyzická kontrola vozu za přítomnosti nájemce.
Podmínky platné pro rok 2018.
Půjčovna osobních dodávek RentExpress Horní Suchá.
Provozovatel:
GLANC FACILITY s.r.o.
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