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nÁmcovÁ sMLoUVA o oPERATlVruíu LEAsINGU Č.:3308
uzavřená mezinĺžeuvedenými smluvnĺmi stranamiv souladu s ustanovenĺm $ 1746 odst' 2 zákona č.89/2012

Sb', občanskýzákonĺk, v platném zněnĺ (dále jen ,,rámcová smlouva")

Smluvnístrany:

ŠkoFlNs.r.o.
se sídlem: Pekařská 635/6, psČĺ55 00 Praha 5

lČo:ąsgossog DlČ:CZ45B05369
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vloŽka 11BB1

zastoupená: panem Janem Pařízkem, nazákladě Pověřenĺ ze dne 21.11.2018
panem Michalem Farkačem, na základě Pověření ze dne 11. 01. 2019

bankovní spojení:
(dále jen,,společnost")

Městská částPľaha 5
se sÍdlem: nám. 14. ŕíjna1381t4, Praha 5, PsČ15o 22
lČo:oooogosĺ DlČ:CZ00063631
zastoupená: RND Danielem Mazurem, Ph.D., starostou
bankovní spojenĺ:
(dále jen ,,Ęlient'')

(společně dále jako ,,smluvní strany")
'1. Preambule

VOLKSWAG E N FI NANCIAL SERVICES
ÚvĚn' LEAslNG. PoJlŠrĚruĺ.łłoBItlTA

Společnost v rámci svépodnikatelské činnosti poskytuje operativní leasing motorových vozidel. Zámérem
společnosti je poskytovat klientovi sluŽby spojenés financováním a správou vozového parku formou
operativn ího leasingu.

Klient má zĄem financovat vozidla a spravovat jemu pronajatý vozový park formou operativního leasingu.

Smluvní strany, tj' klient a společnost, se dohodly na uzavření této rámcové smlouvy, která stanovuje rozsah
a podmínky sluŽeb poskytovaných společnostíklientovi v rámci operativního leasingu a dalšípodmínky pro
jednotlivé leasingové smlouvy.

Smluvnĺ strany berou na vědomí, Že k nabytí účinnostitéto rámcové smlouvy je nezbytné jejĺuveřejnění v
registru smluv podle zákona i.34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkterých Smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějŠíchpředpisů, do 30 dnůode dne podpisu rámcové smlouvy
poslední smluvní Stranou, nejpozději do 3 měsĺcůode dne podpisu rámcové smlouvy, kteréprovede Městská
částPraha 5. Smluvní strany berou na vědomí, Že zveřejnění osobních Údajů v rámcové smlouvě uveřejněné v
registru smluv podle věty prvnĺ se děje v souladu s tímto zákonem a s čl.6 odst. 1 písm.c) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, Že skutečnosti obsaŽené v rámcové
smlouvě nepovaŽují za obchodnÍ tajemstvÍ ve smyslu $ 504 občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich uŽití

a uveřejněnĺ bez stanoveníjakýchkoliv dalŠíchpodmínek.

Tímto se vě smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákona č,.131t2ooo Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějŠíchpředpisů, potvrzuje, Že byly splněny podmínky pro platnost právnĺho jednání městské ěásti Praha 5,

a to usnesením Rady městskéčásti č.71174ĺ2019 ze dne 20.02.2019.
Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízenímalého rozsahu na sluŽby vyhlašovanou za
podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v$ 6' s 27 a $ 31 zákonač,. 13412016 Sb', o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějšíchpředpisů, mimo reŽim tohoto zákona, s názvem: ,,operativní leasing".
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VOLKSWAG E N FI NANCIAL SERVICES
ÚvĚn. LEAslNG. PoJlŠrĚNÍ.ltłoBlLlTA

2. Definice něktených pojmu

,,Smlouvou,, se v rámcové smlouvě rozumí Smlouva o operativním leasingu, její formulář spolu s přílohami

a dodatky.

,,Předmětnými vozidly,, se rozumí osobní a uŽitková vozidla společnosti poskýnutá formou operativního

leasingu klientovi.

,'oPoLVs' se rozumĺ obchodní podmínky Smlouvy o operativním leasingu, které jsou přílohou tétorámcové

smlouvy'
3. Předmět a účelrámcové smlouvy

Předmětem rámcové smlouvy je vytvoření právního rámce pro uzavíráníjednotlivých Smluv a konkretizace práv

a povinností mezi společnostíaklientem.

Podmínky operativního leasingu se u kaŽdého předmětného vozidla budou řídit touto rámcovou smlouvou,

Smlouvou, jejich přílohami a dodatky, a oPoLVS'

Účelem rámcové smlouvy je smluvně zajistit realizaci leasingové operace, v jejÍmŽ rámci společnost poskytne

klientovi sluŽbu v podobě operativního leasingu.

4' Práva a povinnosti smluvních stran

Není-li dále stanoveno jinak, klient a společnost se zavazuji v obdobÍ účinnostitéto rámcové smlouvy uzavřít na

kaŽdé předmětné vozidio Smlouvu, přičemŽ předmětem kaidé z takto uzavřených Smluv bude sluŽba v podobě

operativního leasingu. Jednotlivé Smlouvy' budou vycházet z podmínek a cen předloŽených společnostÍ

klientovi v jednotlivých nabÍdkách . Każdá śmlouvasfecifikuje konkrétnípodmínky operativního leasingu pro

kaŽdépřeđmětnévozidlo jednotlivě, a to vŽdy v souladu s rámcovou smlouvou'

5. ostatní ustanovení

Společnost je oprávněna nárokovat v případě prodlení klienta'se zaplacením jakékoliv platby podle Smlouvy

ĺrok z prodläníve výši0,o5 % z dluŻnéčástky zakaŻdý zapoöatý den prodlenĺ'

SpoleÖnost je oprávněna klientovi Účtovat smluvní pokutu ve výši 2oo Kčza náklady spojené s kaŽdou

pisemnou' elektronickou, telefonickou upomínkou'

JestliŽe klient nepřevezme předmětné vozidlo podle bodu 2. oPoLVS do 14 dnůpo výzvě ze strany

společnosti, pak je společnosi oprávněna uplatnit vůčiklientovi smluvní pokutu ve výši 30 o/o z pořizovací ceny

pieońetneńo vozidlä. Tím není dotčenoprávo společnosti na náhradu škody způsobenénepřevzetím

předmětného vozidla.

Pokud klient neumoŽní společnosti provedení kontroly podle bodu 3'1o. oPoLVS, porušípovinnost pojistit

předmětné vozidlo v časea rozsahu uvedeném v nobe 5.2. oPoLVS, resp. nedoloŽí společnosti uzavření

poŽadovaného pojiŠtěnĺ,porušípovinnosti podle bodu 14.1. oPoLVS, nebo vypovísmlouvu podle bodu 12'16'

bpolvs, má spoĺečnost'právo uplatnit vůÖiklientovi smluvní pokutu ve výši 10 000'-Kč'

Uplatněnĺ nároku na zaplaceníjakékolivsmluvní pokuty se nedotýká práva společnosti na náhradu škody.

Společnost provádív průběhu trvání operativnÍho leasingu monitoring nájezdu kilometrů pravidelně jednou za

12 měsíců.

Podmínkou pro uŽití bodů16.4.3.a16'4.5. oPoLVs pro kalkulaciMaster je 30 Smluv.

Veškerépohledávky společnosti vůčiklientovi ze všech Smluv uzavřených na základě tétorámcové smlouvy

jsou spla{né ve lhůtě 14 dnů od vystavení daňového dokladu'

Perioda pro vyÚctování sluŽeb v rámci kalkulacíVARlo a RAC je nastavena v intervalu: 1 kalendářní rok.

6. Trvání rámcové smlouvy a moŽnostijejího ukoněenĺ

5.4

5.5.

5.6.

5.7

5.8

5.9.

6.1

6.2

Tato rámcová smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvnĺch stran a Účinnosti dnem zveřejnění

rámcové smlouvy v registru ómluv podle zákonać' 34Ot2O15 Sb., o zvláštnĺch podmínkách Účinnosti někteých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějŠíchpředpisťt. Tato rámcová smlouva

nahrazuje veškerépředchozí sjednané ráńcové smlouvy nebo ujednání, pokud byly takové rámcové smlouvy

ńáoo u.iéonaníuzaüřeny. DílčíSmlouvy uzavřené před Účinnostítétorámcové smlouvy se nadále řídíreŽimem

příslušńych rámcových smluv platných a Účinných v době sjednání příslušnýchdílčĺch-Smluv.

Tato rámcová smlouva se uzavÍrá na dobu urěitou, tj' od doby nabytí Účinnosti rámcové smlouvy po dobu

eúriceti osmi po sobě jdoucĺch kalendářnĺch měsíců(ł roky), nejdéle však do vyčerpánímaximální hodnoty

verejno zakázky, která Činĺ'1.900'000,- Kčbez DPH'
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ÚvĚn, LEAslNG. Po.llŠĺĚNĺ.lrłoBlLlTA.

6.3 Rámcovou smlouvu lze písemně vypovědět oběma smluvními stranami bez uvedení důvodu. Výpovědnĺ lhůta

činĺ3 kalendářní měsíce a počne názet prvnĺno dne měsÍce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověd'

doručenadruhé smluvní straně.
6'4 Ukončenírámcové smlouvy nemá vliv na platnost účinnýchSmluv, jakoŽ i na platnost podmínek vyplývajících

z rámcové smlouvy pro tyto ÚčinnéSmlouvy.

7' Zävéreć,náustanovení

7.1. KaŽdá Smlouva je označena vlastním Číslem,oznaÖením rámcové smlouvy a variantou produktu. Smlouva se

při svém uzavřeńí řÍdĺnásledujícími přĺlohami, jejichŽ obsah je jako neoddělitelná součást rámcové smlouvy

závazný a právně vynutitelný:

7.2' Příloha č.1- obchodní podmínky Smlouvy o operativním leasingu verze oPoLVS. Smluvní strany se dohodly,

Že ustanovení čl'4. odst. 4.6. a 4.7. oPoLVS se na právní vztahy zaloŽenétouto rámcovou smlouvou

nepouŽijí, jejich uŽití se ujednáním smluvnĺch stran výslovně vylučuje.

7.3' Přĺloha č.2- ,,Normy opotřebení"

7.4. Příloha č.3 - Technická specifikace a poŽadavky na provedení osobnÍch automobilů

7.5. V případě rozporu ustanovení rámcové smlouvy a oPoLVS má přednoŚt ustanovení rámcové smlouvy.

7.6' Veškerédodatky krámcové smlouvě včetně jejích změn budou provedeny v písemnéformě, označeny

pořadovými číslýa podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této rámcové smlouvy'

7.7 ' V otázkách výslovně neupravených touto rámcovou smlouvou se smluvní strany řídĺustanoveními zákona

Ö,392012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7.B. V případě, Že některé ustanovení této rámcové smlouvy je nebo se stane neplatné nebo neÚčinné,ostatní

usianovení, kterých se takovéneplatné nebo neÚčinnéustanovení nedotýká, zůstávajínadále platná a účinná'

7 'g' Rámcová smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech' Spoleěnost obdrŽÍ po podpisu jedno vyhotovení a klient

obdrŽí po podpisu čtyři vyhotovení.

7.,l0. Smluvní strany shodně prohlaŠujĺ,Že si tuto rámcovou smlouvu před jejÍm podpisem přečetly a žebyla

uzavřena n^źan"dejejióh pravé'a svobodné vůle, nikoli v tísničiza nápadně nevýhodných podmínek, toto

stvrzujĺ svými podpisy.
1 6 -0ĺ-_ 2019

y prazeor" ...9..1.-ll-.lllg v Prazedne """"""

ŠkoFlNs.r:o.
Jan Pařízek, Head of Fleet department
spoleÖnost

RND h.D., starosta

ŠkoFlNs.r.o.
Michal Farkač, Head of Sales
společnost
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klientem. Společ nost je v technické m prů kazu uvedena jako vlastnĺ k 1
provozovatel předmětné ho vozidla (vyjma situace dle odst. 3.3.). Technický
prů kaz k předmětné mu vozidlu zů stává v drž ení  společ nosti. Na ž ádost
i<lienta mu jej společ nost zapů jč í  pro provedenĺ  technické  prohlĺ dky
předmětné ho vozidla č i pro jiný odů vodněný ú öel. Klient je povinen vŽdy

vrátit technický prů kaz do dne stanovené ho společ ností .

3.8. Klient je povinen s náleŽitou pé č ĺ  a na vlastni náklady, nevyplýVáł i ze
sjednanýcl"l sluŽeb jinak, udrž ovat předmětné  vozidlo neustáĺ e Ve stavu

způ sooiÉ m k provozu v souladu s pří sluš nými předpisy (STK, měření  emisí )
a normami sianovenými výrobcem a ú č elem, ke které mu je předmětné

vozidlo urč eno a vybaveno. Předmětné  vozidlo nesmí  být pouŽito jiným neŽ

běż ným způ sobem, tj. nesmĺ  být pouŽito např. k rychlostní  jí zdě, soutěž ení ,
přepŕ avě nebezpeč ných látek nebo cvič ným jí zdám. Klient plně odpovĺ dá za
ś ko'du způ sobenou použ ití m předmětné ho vozidla způ sobem jiným neż
běż ným. Kromě toho je klient povinen plnit Vš echny závazky vyplývajÍ cí  

-z
provózu a pož adavků  na řádnou ú drŽbu předmětné ho vozidla, vč etně
zajiš tění  předepsané  garanč nĺ  prohlí dky vozidla, přezouvání  vozidla dle

zďkona a hĺ azenĺ  veš keých poplatků  spojených s uŽí vánĺ m na pozemnĺ ch
komunikací ch. K tomu potřebné  ú kony musí  nechat prové st v|astní m
jmé nem a na Vlastní  náklady, a to pouze v dí lnách, které  jsou výrobcem
předmětné no vozidla autorizovány. Klient vš ak nenese takové  povinnosti

iyra1ĺ cĺ  se pé č e a hrazení  nákladů  spojených s předmětným vozidlem, které

ńa ś eoe výslovně převzala společ nost v rámci služ eb, k jejichż  poskytování
se Smlouvou zavázala.

3.9. Klient je oprávněn na zák|adě zplnomocněnĺ  společ nosti k vedení
pří padných jednánĺ  o zí skání  ú lev v placení  spráVnĺ ch poplatků  nebo daní  v
souladu s pří sluš nými právní mi předpisy.

3.'ĺ o. Klient souhlasĺ  s tĺ m, aby společ nost provedla kdykoliv během

trvánĺ  smlouvy kontrolu stavu předmětné ho vozidla' jeho dokumentace a

ostatnĺ ch záznamü, a to bud'osobně, nebo prostřednictví m jiné ho sub'iektu.

Společ nost je povinna oznámit klientovi provedení  kontroly min. pět

pŕ acovnĺ ch đ nĺ  předem' Podmĺ nkou je, Že společ nost nebude při té to
kontrole bránit klientovi v jeho č innosti.

3.'ĺ '1. Klient není  oprávněn k technickým zásahů m na předmětné m Vozidle

kromě běž né  ú drŽby dle instrukcí  výrobce (výměna ž árovek apod.). K
technickým zásahů m jsou oprávněny pouze servisy autorizované  výrobcem
nebo dovozcem předmětné ho vozidla dané  znač ky'

3.12. Klient je povinen před kaŽdým použ ití m předmětné ho vozidla
překontrolovai jeho technický stav. Zjiš těné  závady je povinen neprodleně
odstranit sám nebo prostřednictví m autorizované ho servisu.

3.13' Klient hradí  veš keré  pokuty udě|ené  přĺ sluš nými orgány policie č i

státní  správy v souvislosti s použ í vánĺ m předmětné ho vozidla v rozporu s
pří s|uš nými předpisy. Pokud je v takové m pří padě pokutována přĺ mo

společ nóst jako provozovatel vozidla, je společ nost oprávněna náklady
vynalož ené  na pokutu přeú č tovat klientovi.

3.14. Klient souhlasí  stí m, ž e poskytne na vyž ádání  (zpravidla ke konci
pří sluš né ho kalendářní ho č tvrtletĺ ) společ nosti stav ujetých kilometrů  na
předmětných Vozidlech klienta'

3.'ĺ 5. S ohledem na výluč né  vlastnictví  vozidla, hradí  společ nost povinné
poplatky jako je napří klad silnič nĺ  daň, rádio poplatky apod. (s výjimkou-dle
odst. 3.3.). Náklady na tyto služ by jsou započ í tány do celkové  splátky
nájemné ho, pokud není  dojednáno jinak.

4. LEAslNGoVÉ  splÁĺ xY ł  JlNÉ  PLATBY

4.1. Pokud k předánĺ  předmětné ho vozidla docházĺ  s č asovým odstupem
od uzavření  Smlouvy nebo pokud předání  předmětné ho vozidla a uzavřenĺ
smlouvy předcházela předběž ná smlouva, návrh č i jiná ž ádost. o
financováni předmětné ho vozidla, jsou finanč ní  ú daje (cena předmětné ho

vozidla a výš e leasingových splátek) v dokumentech předcházejí cĺ ch
předání  předmětné ho vozidla ú dajĺ  předběŽnými' Koneč ná cena
předmětné ho vozidla je uvedena na předávacĺ m protokolu a výš e měsĺ č ní
ieasingové  splátky je uvedena na daňové m dokladu. Leasingové  splátky
jsou předepisovány klientovi formou daňových dokladů .

4.2. Po převzetĺ  předmětné ho Vozidla klientem společ nost vystaví  klientovi

daňový doklad' dále společ nost Vystavuje periodicky se opakují cí  faktury

nebo jiný daňový doklad č i doklady. Výš e první  leasingové  sp|átky se
poměrnä  snĺ ž ĺ  v závislosti na poč tu dnĺ , které  zbývajĺ  do konce kalendářnĺ ho
měsí ce' Ve které m doš lo k předánĺ  vozu. obdobně se upravĺ  poslední
leasingová splátka v závislosti na poč tu dní  od poč átku kalendářní ho
měsĺ cé , v němŽ doš lo k ukonč ení  smlouvy. KaŽdá dalš í  faktura nebo jiný

daňový doklad je vystavována zač átkem následují cĺ ho kaĺ endářní ho měsí ce
a to na celý kalendářnĺ  měsí c. Splatnost leasingových splátek je uvedena
v rámcové  smlouvě.

4.3. Klient je povinen platit vš echny splátky vč as a v dohodnuté  výš i s
uvedenĺ m variabilní ho symbolu dle pokynů  společ nosti. Při nesprávné m
uvedení  variabilní ho symbolu je společ nost oprávněna ú č tovat klientovi
poplatek za ú kony spojené  s identifikacĺ  platby Ve výš i podle aktuálnĺ ho
cenĺ ku administrativní ch ú konů  dostupné ho na: http://www.vwí s.cz přĺ padně
podle rámcové  smlouvy.

4'4. Klient je povinen platit sjednané  splátky i v době, kdy předmětné

vozidlo z jakýchkoliv dů vodů  nemů ž e uŽĺ vat, a to i tehdy, pokud doš |o k jeho

poš kození , znič ení  a pojiš t'ovna dosud nekonstatovala totální  š kodu
předmětné ho vozidla, popř. odcizení  a policie doposud nekonstatovala
odcizenĺ , neukonč ila č i nepřeruš ila (neodloŽila) pátrání  po odcizené m
předmětné m vozidle, nedohodnou-li se smluvní  strany jinak.

4.5. Má-li společ nost s klientem uzavřeny dvě č i ví ce Smluv, je společ nost
oprávněna jakoukoliv doš lou platbu (splátku atd.) od klienta nebo ve
piospěch kiienta (pojistné  plnění  apod.) použ í t na ú hradu jakýchkoliv

splatných závazkŮ klienta, a to nejprve na ú hradu jejich přĺ sluš enství  a
smluvnĺ  pokuty bez ohledu na to, z jaké  smlouvy tyto závazky vyplývĄí .

4.6. Výš e leasingových splátek je stanovena smlouvou a daňovým
dokladem. Společ nost je oprávněna jednostranně změnit odpoví dají cí m
způ sobem výš i leasingových splátek v následují cí ch pří padech:
. z dů vodu uvedené ho V odst. 3'4. oPoLVs nebo 3.5. oPoLVS, pokud

tyto změny hradí  společ nost;
. při jaké mkoliv navýš ení  nebo snĺ ž enĺ  pojistné ho vzniklé m v době trvání
Smlouvy;
. pokud klient nesplnĺ  povinnost uvedenou v bodě 5.3. oPoLVS a
nesjedná si pojiš těnĺ , resp' nedoloŽí  společ nosti uzavření  pož adované ho
pojiš těnĺ  v souladu s pokyny společ nosti, navýš í  společ nost klientovi výš i
ieásingových splátek o sjednané  pojistné  a o náklady na uzavřenĺ  pojiš tění ;

. v pří padě, kdy rozdĺ l mezi předpokládaným a skuteč ným poč ł em ujetých
kilometrů  za rók přesáhne min. hodnotu '10% zhodnoty roč ní ho poč tu

kilometrů  uvedené ho ve Smlouvě;
r v pří padě zákonné  změny výš e daní  nebo poplatků  (např. daně silnič ní '
daně z přidané  hodnoty, dálnič ní  známky, atd.);
. budou-li na základě právní ch předpisů  změněny nebo nově zavedeny
daně a poplatky, změněny sazby pojistné ho' vztahu'jĺ cĺ  se k předmětu
plněnĺ ;
. změna předpokládané  ceny vozidla do doby předání ;
. dalš í  pří pady změny výš e leasingových splátek mů ž e stanovit rámcová
smlouva.

4.7. Společ nost v kaž dé m přĺ padě změny leasingových splátek zaš le
klientovi aktualizovaný daňový doklad Vč etně informace o změně qýš e
leasingových splátek.

4.B. Jakákoliv pohledáVka společ nosti je považ ována za uhrazenou
okamŽikem připsání  přĺ sluš né  č ástky na bankovní  ú č et spo|eč nosti pod

správným variabilní m symbolem' v pří padě uvedení  nesprávné ho
variabilnĺ ho symbolu aŽ okamŽikem identifikace platby'

4'9. Daňové  doklady vystavené  na základě té to Smlouvy musĺ  obsahovat
ú daje v souladu s platńými právnĺ mi předpisy teské  republiky. V pří padě,

Že daňový doklad nebude obsahovat výš e uvedené  nálež itosti, pří padně
tyto nálež itosti budou uvedeny nesprávně, je klient oprávněn takový daňový
cioklad do data jeho splatnosti vrátit zpět společ nosti s uvedení m
chybějí cĺ ch nálež itostí  nebo nesprávných ú dajů . od doruč ení  opravené ho
nebo doplněné ho daňové ho dokladu poběž í  klientovi nová lhů ta splatnosti.

5. PoJlŠ TĚNí

5.1. Společ nosĺ  sjednává vż dy pojiš té ní  odpovědnosti za š kodu
způ sobenou provozem motorové ho vozidla (povinné  ruč enĺ ). Havarijní
pojiš tění  sjednává společ nost, pokud se klient se společ ností  nedohodne
jinár. Klié nt se zavazuje, Že provede vinkulaci pojistné ho plněnĺ
převyš ujĺ cí ho č ástku 30'000 Kč  ve prospěch společ nosti. společ nost je
oprávněna neodsouhlasit vyplacenĺ  vinkulované ho pojistné ho plnění
klientovi zejmé na tehdy, jestliž e má vů č i klientovi splatnou a neuhrazenou
pohledávku z té to nebo,jiné  smlouvy.

5.2. Pokud si klient po dohodě se společ ností  sjedná havarijní  pojiš tění  sám,
zavazuje se uzavří t před převzetí m předmětné ho vozidla v souladu s
pokyny společ nosti a v souladu s už ĺ vání m předmětné ho vozidla pojistnou

smlóuvu na havarijní  pojiš těnĺ . Změna už í vání  předmětné ho vozidla (např'

autopů jč ovna, autoš kola' atd.) je moŽná pouze s předchozí m pí semným
souhlasem společ nosti' Pojiš tění  musí  být uzavřeno V takové m rozsahu, aby
vozidlo nebylo podpojiš těno a to přinejmenš í m pro pří pad havárie'
poš kození , znič ení , ž ivelné  pohromy a pro pří pad odcizení . Klienlje povinen

doloŽit uzavření  pojiš těnĺ  a přilož it kopii dokladu o zaplacení  pojistné ho

nejpozději při převzetí  vozidla' Klient je rovněž  povinen zachovat pojiš tění
po celou dobu trvání  Smlouvy a řádně platit splátky pojistné ho' Klient se
zavazuje, ž e provede vinkulaci pojistné ho plnění  ve prospěch společ nosti.
Společ ńost je oprávněna neodsouhlasit vyplacení  vinkulované ho pojistné ho
plnění  klientovi zejmé na tehdy, jestliŽe má vů č i klientovi splatnou a
neuhrazenou pohledávku ze Smlouvy nebo jiné  smlouvy.

5'3' Jestliž e Klient poruš í  svů j závazek podle předchozí ho odstavce a

neuzavře, resp. nedoloŽĺ  společ nosti do 30ł i dnů  od převzetĺ  vozidla
uzavření  poż adované ho pojiš tění  v souladu s pokyny společ nosti, pak
souhlasí  a je srozuměn s tĺ m, ż e pří sluš né  pojiš tění  uzavře na náklady
klienta společ nost.

5.4. Pokud je vozidlo pojiš těno společ ností , vyřizuje pojistné  události s
pojiš ť ovnou a protistranou společ nost, Klient je povinen poskýnout
společ nosti souč innost při vyřizování  pojistné  události. Pokud si havarijní
pojiš tění  podle č l. 5.2. oPOLVS zajistil klient, je povinností  klienta vyří zení
pojistné  události' V pří padě č ásteč né ho poš kození  je pojistné  plnění  klient
povinen pouŽĺ t výluč ně na opravu předmětné ho vozidla. Pokud náklady na
opravu přesáhnou výš i pojistné ho plněnĺ , tento rozdí l uhradĺ  klient'
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5'5. Klient se zavazuje bez zbyteč né ho odkladu uvědomit společ nost, a v
prĺ paoc vlastnĺ no pojiš těnĺ  i pojiš ť ovnu, o VŠ ech dodateč ně namontovaných

ä oitR.ĺ .n do pře'dmětné ho vôzidla a zajistit jejich 
_připojiš těnĺ  tak, aby

pľ é omctne vozidlo nebylo podpojiš těno. Pokud je po-jiš lění  povinna sjednat

ipoleč nost, je oprávné na'zvýš ii splátky za pojiš těnĺ  dodateč né  výbavy
předmětné ho vozidla.

5.6. V pří padě, Že klient zamýš lí  předmětné  vozidlo pů jč ovat v rámci své ho
podnikání ' třetí m osobám (autopů jč ovna), je povinen předmětné  Vozidlo

ä ápôuĺ ááiĺ "ĺ ' způ sobem pô;istit, rósp. připojistit, a to rovněž  proti š kodám

uiniŔú m'pľ ĺ paoňym nevrá'cení m předmětné ho vozidla třetí  osobou, nesdělĺ _

li spoleenosi klieńtovi pĺ semně, ž e je oprávněn pouŽí t-předmětné  vozidlo k

uvedené  podnikatelské  č innosti i bez uvedené ho připojiš těnĺ '

5.7. V pří padě cesty do zemí ' na které  se nevztahuje pojistná smlouva'

musĺ  riieńt předměiné  vozidlo pojistit odpovĺ dajĺ cí  pojistkou, nestanovĺ -li

pôońĺ ńrý pojistné  smlouvy jinak. Při p_oruš enĺ  tohoto ustanovenĺ  odpovĺ dá

llient 
'a'sŕ ođ y 

vzniklé  už í vánĺ m předmětné ho Vozidla V daných zemí ch'

5.8. Při pojistné  události se š kodou jaké koliv výš e je klient povinen okamŽitě

ńĺ ormouaĺ  spoteč nost a sdělit jí  předpokládaný rozsah š kody' Postup, jakým

má klient poś tupovat při pojistné  události, je upraven v Driver setu'

6. ÚDRŽBA A sERusNĺ  NÁKLADY

6.,1.Klientjepovinenzajistitběž nouú drŽbuvozidlavzávislostinaplánu
ú orzný preä eňsané m výiobcem, ujetých kilometrech, stáří  předmětné ho

vozidlä  ä  jeho opotřebeńĺ . Náklady, rozsah sluŽeb..a vyú ötování  se budou

ří dit klieniem zvolenou variantoú  kalkulace podle bodu 'ĺ 6' oPoLVs
definované  ve Smlouvě.

6'2.Klientkontaktujeservisní střediskosámadohodnesní mdenahodinu
pristavenĺ  vozidla. Klient bere na vědomĺ , Že společ nost neruč í  za lhů ty, ve

i<ten7cn bude služ ba servisnĺ m střediskem poskýnuta'

6.3. Klient má povinnost provádět ú drž bu v autorizovaných servisech, které

jsousmluvnĺ mi.partneryspoleč nosti.JejichseznamjeuvedenvDriversetu
ä  je oostupný róvněŽ n'a ńttp://www.!lł ĺ s.cz' V nalé havých pří padech mů Že

Lli"nt p..ou'e.ĺ  servisní  zásatl i v ;iných autorizovaných servisech, avš ak vŽdy

se souhlasem společ nosti.

6.4.KlientmápovinnostseVautorizované mservisuprokázatservisnĺ
kartou, osvědč ehí m o registraci vozidla (oRV) nebo dokladem totož nosti.

ś "*i.nĺ  kartu klient obdrž ĺ  od společ nosti. Klient je povinen chránit servisnĺ

kańu před ztrátou nebo zneuž itim. Při ztrátě karty má klient povinnost-tuto

srutáćnost okamŽitě oznámit společ nosti. Klient potvrdí  objednávku

š "'Ĺńĺ .ľ ' ú konů  podpisem objednávky-zakázky servisu' V pří padě

nepředloŽenĺ  výš e ů vedených dokladů  je klient povinen uhradit servisnĺ

iaš all sam (s 1výhradou servisní ch zásahů , které  podlé hajĺ  pĺ semné mu

schválení  společ nosti).

6.5.Dovýš especiÍ ikované ú drŽbysenezapoč í távajĺ předevš í mnásledujĺ cĺ
ňoroŽry, 

'které  si klient hradĺ  sám a nebo mu budou společ nostĺ
přeú č továny:
. opraua ä  výměna náhradní ch dĺ lů  poš kozených při nehodě' v dů sledku

neoĺ álósti, nä oprávněné ho pouŽí vání  nebo nedodrŽení  návodů  a
doporuč enĺ  výrobce (např' nedodrż enĺ  plánu ú drŽby, použ ití  nevhodných

ńóňó*y.ľ ' ńmot neno' nemrznoucí  směsi, nedoplňovánĺ  předepsané

hladiny'oleje a nemrznoucĺ  směsi, promeš káni zä ruky apod'); pokud jsou

týto p'olozŕ v kryty pojistkou, společ nost odeč te klientovi od nákladů  za

opravu pojistné  plnění  vyplacené  pojiš ť ovnou;
. Při dů vodné m odmĺ tnutĺ  záruč nĺ  opravy ze strany výrobce nebo dovozce
pro poruš enĺ  povinnosti klienta;
. Ńatlaoy na servis, za ú kony prováděné  dle předpisů  výrobce nad rámec

maximální ho poč tu kilometrů  za dobu leasingu;
e Náklady na opravy dĺ lů , které  byly do vozu nainstalovány dodateč ně bez

Vědomí  společ nosti;
. Náklady spojené  se speciální mi nátěry nebo nalepenĺ m firemní ch a
rozpoznávacĺ ch označ enĺ ;
. Ňárlaoy vzniklé  nepřiměřeným nebo nadměrným použ ĺ vání m

předmětné ho vozidla;
. ľ ĺ arlaoy spojené  se ztrátou klí č ů  nebo dálkové ho ovládánĺ ;

. Nákladý n" vy'ěnu světlometů  nebo skel, pokud tyto nehradí  pojiš t'ovna;

r \láklady na opravy prováděné  za speciálnĺ  tarify nebo mimo běž nou

pracovnĺ  dobu na ž ádost klienta;
. ruarlaoy na odtahovou sluŽbu vzniklé  v dů sledku havárie, nedbalosti

nebo neoprávněné ho pouż ĺ vání  předmětné ho vozidla, pokud týo nejsou

kryty asistenč ní  sluŽbou nebo pojiš ť ovnou;
. Mytĺ , voskování  a ú klid interié ru;
. ruáł laoy spojené  se servisem, opravou a výměnou speciálnĺ ch zaří zeni.a

nastáveo'initálovanych se souirlasem společ nosti a zahrnutých do

pořizovací  ceny Vozu;
. nárlaoy na doplnění  kapaliny syntetické ho roztoku moč oviny (AdBlue)'
pro systé m ú pravyvýfukových plynů  SCR.

6.6. Klient je povinen dodrż ovat plán ú dż by předepsaný výrobcem' kteý je

souč ástí  dókumentace k předmětné mu vozidlu. Zároveň je povinen nechat

zaznamenat informaci o provedené  předepsané  kontrole vozidla do servisnĺ

Ŕní ž ky. V přĺ padě, ž e klient nedodż í  plán ú drŽby pro předmětné  vozidlo'
promáš ká'záruku, nezkontroluje záznam vservisní  kní Žce apod', nese
plnou odpovědnost za vzniklé  š kody.

6.7. Ustanovení  bodu 6.3. oPoLVs platĺ  analogicky i v zahranič ĺ ' V
zahranič ĺ  se provádějí  pouze neodkladné  opravy závad znemož ňují cí ch
ŕ idič i poxrač oüat v jí zd_ě nebo závad, u ktených hĺ ozí  zvětš ení  rozsahu š kody
v přĺ padě, ž e nebudou okamż itě odstraněny. Pokud je ve Smlouvě sjednána
slüž ńa Technická asistence s platností  v zahranič í ' postupuje klient dle

instrukcĺ  uvedených V dokumentaci řidič e pro tuto sluŽbu. Pokud tato sluż ba

ś j"dnána není , jé  klient povinen neprodleně kontaktovď společ nost' Ta, je_li

to mož né , zajiótĺ  bezhotovostní  ú hradu opravy prostřednictví m spří zněné
zahranič ni společ nosti. V zemĺ ch, kde ú hrada prostřednictvĺ m takové to
společ nosti není  moŽná, uhradĺ  klient náklady sám, a zajistĺ , aby faktury za

opravy byly Vystaveny na společ nost. Po obdrž enĺ  faktur společ ĺ ost uhradí

riientóvi ł arturovanoú  č ástku v č eské  měně (přepoč et kurzem CNB devizy

střed platný ke dni vystavení  faktury)'

6.8. V přĺ padě vadné ho provedení  servisní ho zásahu je klient povĺ nen

okamž itb üplatnit záruku u autorizované ho servisu, kteý opravu prováděl, a

pož adovat ä kamŽité  odstraněnĺ  vady. Zároveň o tom informuje společ nost'

6'9. Společ nost si Vyhrazuje právo odmĺ tnout po konzultaci s klientem'

neekonomické  opravy předmětné ho vozidla.

7. PNEUSERVIS

7.'ĺ . Pokud je ve Smlouvě sjednána služ ba pneuservis, je klient oprávněn si

zaiistit pneú matiky a ráfky a to v poč tu a za podmí nek uvedených ve

ś ńlouub. Nákladýspojenás jejich nákupem, přezouvání m, uskladnění m a

opravou jsou fakiurovány spóleč nosti. Ve Smlouvě je sjednáván poč et sad
pneumatik, spotřeba pneumatik nad sjednaný poč et jde k tí ž i klienta'

7 '2' Klient si mů Že v přĺ padě sluŽby pneuservis se společ ností  Ve smlouvě

dohodnout, Že klient buáe v rámci sluŽby pneuservis skladovat zimní  i letní

pneumatiky. Jaké koliv služ by nad uvedený rámec hradí  klient'

7.3. Klient smĺ  použ í vat u předmětné ho vozidla pouze pneumatiky a ráfky'

]ejichŽ rozměr jä  schválený a uvedený v přĺ sluš né  technické  dokumentaci
(např. technické m prů kazu).

7'4. Klient má povinnost provádět tuto služ bu v autorizovaných servisech,
které  jsou smluvnĺ mi partnery společ nosti. Jejich seznam je uveden-v Driver

setu á je dostupný rovněž  na ńttp://www.vwfs.cz' V nalé havých pří padech

mů ž e klient prové š t servisní  zásah i v jiných pneuservisech, avš ak vŽdy se

souhlasem společ nosti.

7.5. ohledně č erpánĺ  sluŽeb pneuservis kontaktuje klient pneuservis

uveden1i v booě ż .ą. oPoLVs sám a dohodne s ní m termí n přistavení

|reomcineno vozidla' Společ nost neruč ĺ  za lhů ty, ve ktených bude služ ba
poskýnuta. Pneumatiky je klient oprávněn objednat na základě speciÍ ikace

uvedené  ve Smlouvě V dostateč né m předstihu.

7.6. Klient má povinnost se prokázat v pneuservisu servisní  kartou,

osvědč enĺ m o registraci vozidla (oRV) nebo dokladem totoż nosti osoby' V
pří padě nepředlo}enĺ  výš e uvedených dokladů  je klient povinen uhradit

servisní  zásah sám.

7.7. Společ nost nenese odpovědnost za vady ráfků , pneumatik, pří padně
jinycń'č erpanych služ eb' Ý přĺ padě výskytg vad zboŽi nebo provedení

servisnĺ no'záś ahu je klient povinen okamŽitě uplatnit nároky ze záruky u

pneuservisu, kteý 
_opravu 

pŕ ováděl a poŽadovat okamŹité  odstranění  vad'

Zároveň o tom informuje společ nost.

7.8' Při ukonč enĺ  Smlouvy je klient povinen uskladněné  pneumatiky

neprodleně vyskladnit a Vrátit společ nosti. Nesplní -li tuto povinnost a

nepľ eoa společ nosti druhou sadu pneumatik po_př. skladiš tní  list, pokud byla

orů ná saoa pneumatik sjednána ve Smlouvě, je klient povinen uhradit

společ nosti veš keré  nák|aáy za uskladněnĺ  pneumatik' a to aż  do doby jejich

výsriaoněnĺ  společ ností ' a io bez ohledu na to, zda se jedná o zimnĺ  č i letnĺ

pneumatiky, popř. náklady spojené  s Vyzvednutí m sady pneumatik' Pokud

iĺ lient pneűmä tiky společ nosti nevrátí , je za ně povinen zaplatit sp_oleč nosti

eá"tru u" výš i pořiż ovacĺ  ceny noqich pneumatik stejné ho označ enĺ  jako

nevrácené  pneumatiky'

7'g' V zahranič ĺ  se provádějĺ  pouze neodkladné  opravy závad.

znemož ňujĺ cí ch řidič i pokrač ovat'v jĺ zdě nebo závad, u kteých hrozĺ

ż větš ení  rózsahu š kody v přĺ padě, Že nebudou okamŽitě odstraněny' Pokud
je ve Smlouvě sjednáńa siuž ba technická asistence s platnostĺ  v zahranič í ,
postupuje klient ble instrukcĺ  uvedených V Driver setu pro tuto služ bu' Pokud

iato slú zna sjednána není , klient je povinen neprodleně kontaktovat

spoleönost' Tá, pokud je to mož né , zajistí  bezhotovostní  ú hradu opravy
piostřednictví m ś přĺ zněńé  zahranič ní  společ nosti..V zemí ch' kde ú hrada

prostřednictví m takové to společ nosti není  moŽná, uhradí  klient náklady sám

ä  zajistí , aby faktury za opravy byly vystaveny na společ nost' Po obdrž ení
i"ŕ tĺ , spotóenost uhradĺ  klié ntdvi fakturovanou č ástku v č eské  měně

1přepoč et kurzem tNB devizy střed platným ke dni Vystavení  faktury)'

8' PoHoNNÉ  HMoTY

B.'l. Pokud je ve Smlouvě sjednána sluż ba pohonné  hmoty, klient je

oprávněn póž adovat a spoleónost povinna zajistit hrazenĺ  nákladů  na

pbhonné  hmoty a na dalš ĺ  sluŽby uvedené  v bodě 8'3. oPoLVs č erpané  za

ú č elem provozu předmětné ho vozidla.

8.2. Klient má nárok na vydání  platebnĺ ch karet (dále jen ''kańa") na nákup

pohonných hmot speciÍ ikovanýcń ve Smlouvě vč etně informace o PlN, které
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budou vystavené  na registrač ní  znač ku, nenĹli dohodnuto jinak.

8.3. Karta je urč ena k bezhotovostní mu odběru zboŽí  na č erpacĺ ch
stanicí ch souvisejĺ cĺ mu s provozem předmětné ho vozidla' např. pohonné

hmoty, motorové  oleje, brzdové  a chladicí  kapaliny, umytí  vozu, je-li tak

sjednáno ve Smlouvě (na základě stupně omezení  pro danou kartu).

Přĺ padné  neopráVněné  nákupy hrazené  kańou budou klientovi přeú č továny

vč etně poplatku za pouŽitĺ  karty.

8'4. Z dů Vodu pravidelné  kontroly spotřeby pohonných hmot je klient
povinen zaznamenávat při odběru skuteč ný stav tachometru.

8'5. Klient se zavazuje, ž e informaci o kÓdu PlN sdělí  jen tomu, kdo je

oprávněn kańu pouŽĺ vat' Klient je odpovědný za jaké koliv zneuž itĺ  kódu
PlN. Kańa je majetkem společ nosti. Vpřĺ padech, kdy kartu nenĺ  moŽné
použ ĺ t, předevš í m po ukonč enĺ  Smlouvy, nebo skonč enĺ  platnosti kańy'
musĺ  být vrácena společ nosti. Dále se klient zavazuje zajistit, aby se karta
nedostala do rukou neoprávněné  osoby' např. neponechat kartu v
nestřež ené m Vozidle. Klient odpoví dá za vš echny pohledáVky, které
vzniknou použ í vánĺ m karty, a za pří padné  š kody vzniklé  v dů sledku zneuŽitĺ
č i zfalš ování  karty.

8.6. V pří padě ztráty, odcizení  kańy nebo vyzrazení  kódu PlN je klient
povinen neprodleně tuto skuteč nost oznámit společ nosti a poskytovateli

iluž ny, rtery kartu zablokuje pro dalš í  pouŽitĺ  a v rámci technických
mož n-ostĺ  neprodleně Vydá kartu novou' Náklady spojené  s vydánĺ m nové
kańy nebo její  blokacĺ  hradí  klient.

8.7' V pří padě neplnění  platebnĺ ch povinností  vyplývají cí ch ze smlouvy je

klient povinen vrátit na poż ádání  společ nosti okamŽitě vš echny karty
použ í vané  v rámci Smlouvy'

B.8. Nákupy zboż í  a služ eb realizované  prostřednictví m karet budou
klientovi vyú č továny měsí č ně na základě daňové ho dokladu.

9. AslsTENcNĺ  st-uŽsv

9.'ĺ . Pokud je ve Smlouvě sjednána služ ba technická asistence, je klient

oprávněn póž adovat a společ nosti povinna na základě specifikace uvedené
uä  smlouuc zajistit asiś tenč ní  sluż bu v Č R, popřĺ padě ve vš ech zemĺ ch
Evropy. Prostřednictví m té to sluŽby je mož né  knit náklady spojené
s nuinými opravami vozidla, odtaŽení m do servisu, ubytovánĺ m, náhradní
dopravou apod.

9.2. Náklady nad rámec finanč ní ch limitů  garantovaných pro tuto služ bu jsou

přefakturovány klientovi v rámci měsí č ní  přefakturace nákladů '

9.3. V pří padě využ ití  té to služ by je klient povinen postupovat dle insľ ukcĺ
uvedených v informač ní ch materiálech k té to sluŽbě nebo V Driver setu.

9'4. Klient má povinnost se prokázat při č erpánĺ  té to sluŽby servisní  kartou,
osvědč ení m o registraci vozidla (oRV) nebo dokladem totož nosti osoby'
V přĺ padě nepředlož enĺ  výš e uvedených dokladů  je klient povinen uhradĺ t
náklady spojené  s touto sluŽbou sám.

1o. DÁLN|cNĺ  PoPLATKY

1o.'ĺ  Pokud je ve Smlouvě sjednána sluŽba dálnič nĺ  poplatky' klient je

oprávněn pož adovat a společ nost povinna zajistit dálnič ní  známky
s platností  v Č R po celou dobu trvání  Smlouvy.

10.2. První  dálnič ní  známka je předána spolu s převzetí m vozidla klientem

na poč átku Smlouvy. Klient obdrŽĺ  novou dálnič nĺ  známku od společ nosti
v dostateč né m předstihü před koncem platnosti stávají cĺ .

'ĺ o.3. Klient je povinen plnit Veš keré  zákonné  povinnosti spojené  s dalš í mi
poplatky spojenými s provozem vozidla, se systé mem elektronické ho
mýtné hô a uż jvání m předmětné ho Vozidla na zpoplatněných komunikací ch
v ś ysté mu elektronické ho mýtné ho, zejmé na zaregistľ ovat předmětné

vozidlo do systé mu elektronické ho mýtné ho, umĺ stit Ve vozidle elektronické
zaŕ í zenj, zaplatit kauci za elektronické  zařÍ zeni, platit mýtné  a vš echny
poplatky a platby spojené  s mýtným. V pří padě' Že budou společ nosti
naú č továny jaké koli č ástky spojené  se systé mem elektronické ho mýtné ho'
je společ nost oprávněna týo č ástky přeú č tovat klientovi a klient je povinen

tyto č ástky uhradit.

í í . NÁHRADNĺ  VozlDLo
'1 'ĺ .1. Pokud je ve Smlouvě sjednána sluŽba náhradní  vozidlo, je klient
oprávněn pož ádovat a společ nost povinna na základě speciÍ ikace uvedené
ve Smlouvě zajistiti náhradní  vozidlo, pokud bude odstávka pŕ edmětné ho

vozidla trvat po dobu delš ĺ  neŽ 24 hodin a to z dů vodu poruchy, opravy nebo

ú drž by. V pří padě odcizenĺ  nebo totální  š kody je náhradní  vozidlo
poskytnuto do doby předč asné ho ukonč ení  Smlouvy.

11.2. U s|už by náhradní  vozidlo je sjednáván limit poč tu dnů , kteý je
uveden ve Smlouvě. Do limitu jsou náklady krýy spoleöností  nad limit pak

klientem. Náhradní  vozidlo zajiš ť ované  v rámci zvolené  varianty asistenč nĺ
služ by není  č erpání m tohoto limitu.

11.3. Společ nost je povinna zajistit náhradní  vozidlo srovnatelné  kategorie
popřÍ padě s ohledem na mí stní  podmí nky Vozidlo kategorie o třĺ du niž š í  než
pľ óamctne vozidlo a podle mož nostĺ  společ nosti zajistit přistavení

náhradní ho Vozu s plnou nádrž i na mĺ sto urč ené  klientem.

'l 1.4. Klient předloŽí  při převzetí  náhradnĺ ho vozidla servisní  kartu, řidič ský
prů kaz (platný jiŽ min. 'ĺ  rok), prů kaz totoż nosti, popř. platný pas'

í 1'5. Náklady a Vyú č tování  budou probí hat podle klientem zvolené  varianty
kalkulace podle bodu 16. OPOLVS.

1'ĺ  '6. Klient se zavazuje dodrŽovat veš keré  podmí nky pronájmu Vozidla, se
kteými bude seznámen při převzetí  vozidla. Klient je povinen vrátit náhradní
vozidlo v mĺ stě a č ase uvedené m ve smlouvě o nájmu náhradní ho vozidla a
s plnou nádrŽĺ . Pokud dů vod k už ití  náhradnĺ ho vozidla přetrvává'

kontaktuje klient společ nost, který zajĺ stí  prodlouž ení  pronájmu.

1'ĺ .7. Klientovi v pří padě zapů jč enĺ  náhradní ho vozidla neodpadá povinnost

hradit leasingové  splátky dle bodu 4.5. oPoLVs'

12. PŘEDÖASNÉ  UKoNCENĺ  SMLoUVY A wÚcrovÁľ í
PŘEDMĚTNÉ Ho VozlDLA zE sMLoUVY

'ĺ 2.1. Smlouva mů Že být předč asně ukonč ena v dů sledku (z titulu)

odstoupenĺ  nebo výpovědi ze strany společ nosti, výpovědí  nebo odstoupení
ze strany klienta V pří padě podstatné ho poruš enĺ  Smlouvy při splnění
zákonných podmí nek pro takové  odstoupení , prokázané ho odcizenĺ
předmětné ho vozidla, prokázané ho ú plné ho znič ení  předmětné ho Vozidla, V

přĺ padě ú mrtĺ  klienta jako fyzické  osoby nebo zániku klienta jako právnické
osoby bez právnĺ ho nástupce, dohodou smluvní ch Stran na ż ádost klienta, a
dále ze zákonných dů vodů .

12'2' KlienI mů ž e odstoupit od Smlouvy nejpozději před převzetí m
předmětné ho vozidla, a to pouze v pří padě, kdy prodlenĺ  v dodávce vozidla
přesáhne š est týdnů  od orientač ní ho termĺ nu předání , kteý se odví jí  od
předpokládané ho termí nu dodánÍ  předmětné ho vozidla ze strany
dodavatele. o orientač nĺ m termí nu předání  předmětné ho vozidla je klient
informován společ nostĺ  nebo zprostředkovateĺ em. Jiným způ sobem
společ nost za prodlení  v dodávce vozidla neodpoví dá.

12.3. Společ nost má právo odstoupit od Smlouvy před převzetí m
předmětné ho Vozidla klientem, pokud se majetkové  poměry klienta výĺ azně
zhorš í  nebo pokud vyjdou najevo takové  skuteč nosti týkajĺ cí  se klienta, které
při uzaví rání  Smlouvy společ nosti nebyly známy a za ktených by společ nost
Smlouvu neuzavřela.

12.4. JestliŽe klient nepřevezme předmětné  vozidlo podle bodu 2. oPoLVS
ve lhů tě stanovené  rámcovou smlouvou, je společ nost oprávněna od
Smlouvy odstoupit.

'ĺ 2.5' Společ nost je oprávněna od Smlouvy odstoupit v následujĺ cí ch
pří padech:
a) je prohláš en ú padek klienta, klient vstoupí  do likvidace nebo je nařĺ zena
exekuce majetku klienta
b) Klient závaž ným způ sobem poruš uje své  povinnosti ze Smlouvy nebo;
jaké hokoli jiné ho závazkové ho Vztahu mezi ní m a společ ností ;
c) poruš Ĺli klient svou povinnost podle bodu 3.2' nebo 3.3. oPoLVS;
d) poruš ĺ _li klient svou povinnost podle bodu 5.3. oPoLVS;
e) je-li klient s kteroukoli platbou (přĺ padně její  č ástí ) vyplývají cí  z oPoLVS.
sńlouvy popří padě rámcové  smlouvy, jejich pří loh a dodatků  v prodlení
delš í m než  'ĺ  měsí c nebo jeł i po uvedenou dobu v prodlení  s placení m
pojistné ho' a to i přes předchozí  pĺ semné  upozorněnĺ  ze strany společ nosti.

12.6. Společ nost je oprávněna smlouvu vypovědět i bez uvedení  dů vodu'
Toto ustanovenĺ  se nepouŽije, pokud je klientem spotřebitel. Smlouva je
v takové m přĺ padě ukonč ena po uplynutí  tří  měsĺ ců  od doruč enĺ  výpovědi ke
dni, v němž  měla být zaplacena pří sluš ná měsí č ní  splátka. NenĹli moż né
výpověd' předat ani doruč it na poslednĺ  klientem pĺ semně oznámenou
adresu, platí , ž e byla doruč ena pátý pracovnĺ  den po odeslánĺ .

'ĺ 2.7. odstoupenĺ  je ú č inné  předánĺ m nebo doruč ení m klientovi. Je_li

odstoupenĺ  předáno i doruč eno, a to v rů zných dnech, je ú č inné  dnem, kteý
nastane dřĺ ve. Nenĺ -li moŽné  odstoupenĺ  předat ani doruč it na poslední
klientem pí semně oznámenou adresu, platí , ž e bylo doruč eno pátý pracovní
den po odeslání .

12.B. strana, která od smlouvy odstoupila, má mož nost vzĺ t odstoupení  zpět
a to do dne vrácenĺ  předmětné ho vozidla Společ nosti.

12.9. V pří padě předč asné ho ukonč ení  smlouvy podle bodu 12'5. nebo
12.6. oPoLVs ze strany společ nosti, společ nost vyhotovĺ  a zaš le klientovi
do 30 dnů  poté , kdyjsou známy nebo je moż né  urč it vš echny poloŽky podle

tohoto bodu, Vyú č tování  vozidla ze smlouvy, které  bude obsahovat zápoč et
vzájemných pohledávek společ nosti a klienta, na které  mají  podle oPoLVs,
Smlouvy, popří padě rámcové  smlouvy nárok. Souč ástí  tohoto zápoč tu jsou
zejmé na:
a) náklady spojené  s odebrání m, přepravou, skladovánĺ m' ocenění m,
pojiš tění m a prodejem předmětné ho vozidla;
b) dohodnuté  smluvní  pokuty;
c) rozdí l mezi sumou za poskytnuté  služ by' které  společ nost v souladu se
sjednanými podmí nkami uhradila a sumou za poskýnuté  sluŽby uhrazenou
klientem společ nosti k datu ukonč ení  Smlouvy;
d) náklady, které  společ nost prokazatelně jednorázově vynaloŽila na
uzavření  smlouvy, a které  by byly (při normální m prů běhu Smlouvy)
klientem uhrazeny prostřednictví m splátek pří sluš né  Í inanč ní  služ by;
e) náhradu š kody ve výš i rozdĺ lu mezi ú č etní  zů statkovou hodnotou
předmětné ho vozidĺ a ke dni výpovědi smlouvy urč enou podle platných

zákonných předpisů  a nejvyš š í  dosaż enou prodejnĺ  cenou poní ž enou o
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skuteč né  náklady spojené  s prodejem. Nejvyš š í  dosaž ená prodejní  cena je
cena dosaż ena v aukč ní m prodeji nebo cena dosaŽena v jiné m neż
aukč nĺ m prodeji, v tomto pří padě vš ak vŽdy minimálně ve výš i urč ené
odborným ocenění m' Společ nost je v pří padě zřejmé  nepřiměřenosti uýš e
náhrady š kody vů č i souč tu Veš kerých budoucĺ ch splátek do okamž iku
předpokládané ho řádné ho ukonč ení ' oprávněna tento svů j nárok sní ž it aż
na souč et zbývají cĺ ch budoucí ch splátek;
bude_li výsledkem zápoč tu pohledávka společ nosti Vů č i klientovi, je
společ nost oprávněna tuto pohledáVku nárokovat na klientovi

12.10. Vš echny závazky klienta vzniklé  ze Smlouvy před její  výpovědí  /
odstoupení m nejsou zohledněny vzápoč tu podle bodu 12.9. oPoLVs a
klient je povinen uhradit tyto závazky vů č i společ nosti nezáVisle na
provedené m zápoč tu.

12.11. v pří padě prokázané ho odcizenĺ  předmětné ho vozidla konč í
smlouva dnem, v němž  bylo společ nosti doruč eno usnesenĺ  o zahájení
trestní ho stí hání  urč ité  osoby, odloŽení  věci nebo jiné  potvrzenĺ  vydané
orgány č innými V trestnĺ m ří zení  o tom, ž e nelze vé st trestnĺ  stí hání  proti
konkré tní  osobě (neznámý pachatel)' nedohodnou-ĺ i se smluvní  strany na
datu ukonč ení  Smlouvy jinak. Výš e uvedené  platí  vž dy pouze V pří padě' Že
nebylo vozidlo nalezeno a vráceno klientovi.

12.'12. Pŕ i ú plné m znič ení  předmětné ho Vozidla (totální  havárie) konč í
smlouva dnem, V němŽ společ nost obdrŽela potvrzení  pojiš ť ovny nebo
soudní ho znalce o ú plné m znič ení  předmětné ho vozidla, nedohodnou-li se
smluvnĺ  strany na datu ukonč ení  Smlouvy jinak.

12'13. v pří padě ukonč ení  Smlouvy podle bodu 12.'ĺ  'ĺ  . oPoLVs a '12'12.
oPoLVs společ nost vyhotoví  a zaš le klientovi do 30 dnů  poté , kdy jsou
známy nebo je moŽné  urč it Vš echny polož ky podle tohoto bodu, Vyú č továnĺ
vozidla ze smlouvy, které  bude obsahovat zápoč et vzájemných pohledávek
společ nosti a klienta, na které  majĺ  podle oPoLVs' smlouvy, popří padě
rámcové  smlouvy nárok. Souč ástí  tohoto zápoč tu jsou zejmé na:
a) náklady spojené  s přepravou, skladování m, ocenění m, pojiš těnĺ m a
prodejem zbytků  předmětné ho vozidla;
b) dohodnuté  smluvní  pokuty;
c) rozdĺ l mezi sumou pojistné ho na zákonné  a havarijní  pojiš tění
předmětné ho Vozidla, kterou společ nost v souladu se sjednanými pojistnými
Smlouvami uhradila nebo je povinna uhradit pojistiteli, a sumou tohoto
pojistné ho uhrazenou klientem společ nosti k datu ukonč ení  Smlouvy;
d) rozdĺ l mezi sumou za poskýnuté  služ by, které  společ nost v souladu se
sjednanými podmí nkami uhradila a sumou za poskýnuté  sluŽby uhrazenou
klientem společ nosti k datu ukonč enĺ Sm|ouvy;
e) náklady, které  společ nost prokazatelně jednorázově vynalož ila na
uzavření  Smlouvy, a které  by byly (při normální m prů běhu Smlouvy)
klientem uhrazeny prostřednictví m splátek pří sluš né  finanč nĺ  sluŽby;
f) náhradu š kody ve výš i rozdí lu mezi Uč etní  zů statkovou hodnotou
předmětné ho Vozidla ke dni předč asné ho ukonč ení  Smlouvy urč enou podle
platných zákonných předpisů  a pojistným plnění m popří padě i cenou zbytkŮ
předmětné ho vozidla. Společ nost je v pří padě zřejmé  nepřiměřenosti výš e
náhrady š kody vů č i souč tu veš keých budoucí ch splátek do okamż iku
předpokládané ho řádné ho ukonč enĺ , oprávněna tento svů j nárok snĺ ż it až
na souč et zbývají cí ch budoucí ch splátek;
g) spoluú č ast pojistné ho plnění ;
bude-li výsledkem zápoč tu pohledávka společ nosti vů č i klientovi, je
společ nost oprávněna tuto pohledávku nárokovat na klientovi, pokud bude
výsledkem zápoč tu dluh společ nosti vů č i klientovi, je společ nost povinna jej

klientovi uhradit.

12.14. Vš echny závazky klienta vzniklé  ze Smlouvy před její m ukonč ení m
podle bodů  12.1 1. oPoLVs a 12'12. oPoLVs nejsou zohledněny
vzápoč tu podle bodu 'ĺ 2.'13' oPoLVS a klient je povinen uhradit tyto
závazky vů č i společ nosti nezávisle na provedené m zápoč tu.

12'15' v pří padě Úmrtí  klienta, kteý je fyzickou osobou, smlouva konč ĺ  ke
dni, Ve které m bylo společ nosti prokazatelně a pí semně oznámeno, ž e klient
zemřel, jestliž e se společ nost nedohodne s jeho zřejmým
(pravděpodobným) dědicem (ední m z dědiců ) na převzetĺ  práv a závazkŮ
ze Smlouvy. V pří padě ukonč ení  Smlouvy bude předmětné  Vozidlo Vráceno
společ nosti nejpozději do 14 dnů  od ukonćenÍ  smlouvy, v opač né m pří padě
je společ nost oprávněna přistoupit k odebrání  předmětné ho vozidla.
Společ nost má nárok na ú hradu veš keých svých nákladů  spojených s
předmětným vozidlem i po ukonč enĺ  smlouvy, a to aŽ do dne vrácenĺ
předmětné ho vozidla společ nosti. Při zápoč tu vzájemných pohledávek
společ nosti a klienta se postupuje obdobně dle bodu 12'9' a 12''10.
OPOLVS.

12.16.Klient je oprávněn Smlouvu kdykoliv pí semně vypovědět a to i bez
udání  dů vodu. Smlouva je v takové m pří padě ukonč ena po uplynutí  tří
měsí ců  od doruč ení  rnýpovědi ke dni, v němž  měla být zaplacena pří sluš ná
měsí č ní  splátka.. Společ nost vyhotovĺ  a zaš le klientovi do 30 dnů  poté , kdy
jsou známy nebo je mož né  urč it vš echny polož ky podle tohoto bodu'
Vyú č tování  Vozidla ze Smlouvy, které  bude obsahovat zápoč et vzájemných
pohledávek společ nosti a klienta, na které  mají  podle oPoLVs' Smlouvy,
popří padě rámcové  smlouvy nárok. Souč ástĺ  tohoto zápoč tu jsou zejmé na:
a) náklady spojené  s přepravou, skladování m, oceněnĺ m' pojiš tění m a
prodejem předmětné ho Vozidla,
b) dohodnuté  smluvnĺ  pokuty,
c) rozdĺ l mezi sumou za poskytnuté  služ by, které  společ nost v souladu se
sjednanými podmí nkami uhradila a Sumou za poskytnuté  sluŽby uhrazenou

klientem spoleÖnosti k datu ukonč enĺ  smlouvy,
d) náklady' které  společ nost prokazatelně jednorázově vynaloż ila na
uzavření  Smlouvy, a které  by byly (při normálnĺ m prů běhu Smlouvy)
klientem uhrazeny prostřednictví m splátek přĺ sluš né  Í inanč ní  sluŽby'
e) náhrada š kody ve výš i rozdí lu mezi ú č eÍ ní  zů statkovou hodnotou
předmětné ho vozidla ke dni ukonč enĺ  Smlouvy urč enou podle platných
právní ch předpisů  a nejvyš š í  dosaŽenou prodejní  cenou poní ž enou o
skuteč né  náklady spojené  s prodejem. Nejvyš š í  dosaŽená prodejní  cena je
nejvyš š ĺ  cena dosaŽena v aukč ní m prodeji nebo cena dosaŽena vjiné m než
aukč ní m prodeji, v tomto pří padě vš ak vŽdy minimálně ve výš i urč ené
odborným ocenění m. Společ nost je v přĺ padě zřejmé  nepřĺ měřenosti uýš e
ztĺ áty z prodeje vů č i souč tu veš keých budoucí ch splátek do okamž iku
předpokládané ho řádné ho ukonč ení , oprávněna tento svů j nárok sní ž it až
na souč et zbývají cĺ ch budoucĺ ch splátek;
bude-li výsledkem zápoč tu pohledávka společ nosti vů č i kĺ ientovi' je
společ nost oprávněna tuto pohledávku nárokovat na klientovi.

12.'ĺ 7. Vš echny závazky klienta vzniklé  ze Smlouvy před jejĺ  výpovědí
nejsou zohledněny vzápoč tu podle bodu 12.16. oPoLVS a klient je
povinen uhradit tyto závazky vů č i společ nosti nezáVisle na provedené m
zápoč tu'

12.18. Vzniknou-li společ nosti z dů vodu předč asné ho ukonč ení  Smlouvy
jaké koli zvýš ené  daňové  náklady plynoucí  z obecně závazných právní ch
předpisů , má společ nost nárok na dodateč nou náhradu š kody odpoví dají cí
přĺ sluš né mu zvýš ení  daňové  povinnosti.

12.'ĺ 9. Jaké koli pojistné  plněnĺ , které  se váŽe k předmětné mu Vozidlu a
které  pojiš ť ovna hradí  po datu předč asné ho ukonč ení  Smlouvy, náleż í
společ nosti. V pří padě předč asné ho ukonč ení  Smlouvy nedochází
k vyú č tování  stavu kilometrů .

'ĺ 2.20. společ nost přĺ  předč asné m ukonč ení  Smlouvy podle bodu 12.1.
oPoLVs kromě jejĺ ho předč asné ho ukonč ení  z dů vodu prokázané ho
odcizenĺ  předmětné ho vozidla nebo prokázané ho ú plné ho znič ení
předmětné ho vozidla prodá předmětné  Vozidlo do 90ł i dnů  ode dne jeho
vrácenĺ .

13. TRVÁNĺ  SMLoUVY A JEJĺ  ŘÁDNÉ  UKoNč ENí

'ĺ 3.1. Smlouva je uzavřena na dobu urč itou a konč ĺ  uplynutí m doby
operativnĺ ho leasingu a vrácení m Vozidla spolu s ú hradou vš ech plateb.

14' VRÁcENĺ  PŘEDMĚTNÉ Ho VozlDLA

14.1. Pokud uplyne doba operativnĺ ho leasingu, nebo pokud je Smlouva
předč asně ukonč ena, je klient' pří padně jeho právní  nástupce, povinen bez
zbyteč né ho odkladu přistavit předmětné  vozidlo k sĺ dlu společ nosti' pokud
společ nost č i jejĺ  zmocněnec neurč í  mí sto přistavení  jinak, nestalo-li se tak
jiŽ dří ve. Souč asně s vrácení m vozidla je klient povinen vrátit zejmé na
osvědč ení  o registraci vozidla (oRV), zelenou kartu, servisní  kní ž ku řádně
vyplněnou v souladu s bodem 6.6.oPoLVs' tankovací  kańu/y, návod k
obsluze, soubor dokumentace řidič e, velký technický prů kaz, pokud jej měl
zapů jč en, vš echny klĺ č e od předmětné ho vozidla, vč etně bezpeč nostnĺ ho
kódu spolu s dálkovým ovládání m zámků , kódy zabezpeč ovacĺ ch systé mů  a
rádia, druhou sadu pneumatik popř. skladiš tní  list, v opač né m přĺ padě bude
klientovi přefakturován náklad na poří zenĺ  chybějĺ cí ho pří sluš enství  a
dokumentů , přĺ padně naú č tován poplatek za jednotlivé  nevrácené
dokumenty, pří sluš enství  a ví cenáklady. Klient odpovĺ dá za předmětné
vozidlo až  do okamž iku, kdy je předmětné  vozidlo řádně předáno
společ nosti nebo jí  zmocněné mu zástupci' Pokud bude klient V prodlení
s vrácenĺ m předmětné ho vozidla, bude mu za kaž dý započ atý den prodlení
ú č tována sankce Ve výš i 1/30 měsí č nĺ  splátky.

'ĺ 4.2. Klient je povinen předmětné  vozidlo navrátit Ve stavu odpoví dajĺ cí m
stáří  a poč tu najetých kilometrů  podle Driver setu, kteý klient obdrž el při
převzetí  vozidla. Společ nost nebo jí  zplnomocněný zástupce zkontroluje
celkový stav Vozidla. Nevrátĺ -li klient vozidlo ve stavu odpovĺ dají cĺ m stáří  a
poč tu najetých kilometrů  popří padě i v rozporu s Normami opotřebení  a
poš kození , je povinen uhradit náklady vynaloŽené  na uvedení  vozidla do
takové hoto stavu. V pří padě' Že nedojde ke shodě o stavu a poš kození
vozidla a z toho plynoucĺ ho rozpoč tu oprav, urč í  spoleönosl nezávislé ho
znalce' Znalec rozhodne, zda poš kození  vozidla odpoví dá prů měrné mu
opotřebení  v závislosti na jeho stáří  a proběhu kilometrů  nebo zda sní ż enĺ
ceny odpoví dá poš kození  vozidla. Stanovisko znalce je pro obě strany
závazné ' Náklady na vyhotovení  znalecké ho posudku nese sÚana, její ž
stanovisko nebylo správné . Předmětné  vozidlo se považ uje za ŕ ádně
vrácené  okamž ikem podpisu protokolu o vrácenĺ  předmětné ho vozidla
oběma stranami. Protokol musĺ  obsahovat kromě popisu technické ho stavu
vozĺ dla také  předběž ný rozpoč et nákladů  nezbytných k odstranění
zjiš těných vad a na mĺ stě z|iš těný stav ujetých kilometrů ' V pří padě
dodateč ně zjiš těných skrýých vad má společ nost právo na náhradu nákladů
spojených s opravou těchto vad. Předávací  protokol je podkladem pro
následný zápoč et vzájemných pohledávek klienta a společ nosti a klient je
povinen ú daje uvedené  v předávacĺ m protokolu před jeho podpisem peč livě
překontrolovat.

14.3. Nepřistavĺ -li klient předmětné  vozidlo, ač koli je k tomu podle Smlouvy
povinen, jsou společ nost' přĺ padně její  zmocněnec, oprávněni předmětné
vozidlo zajistit a odebrat klientovi.

'l4.4. Veš keré  náklady společ nosti na odebrání  předmětné ho Vozidla
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(vč etně přĺ padných nákladů . Společ nosti na vymáhací  agenturu) jdou k tĺ ž i

klienta a společ nost .u p'.řä 'ĺ J-rrié ńioul uyĺ etouat' Tyto náklady mohou

bÝt zahrnuty v přĺ padě pr"oeuš nä o urońč "ní  s'touuy mezi ostatnĺ  náklady

vä  vyú č továnĺ  vozidla ze smlouvy'

'14.5. Jsou_li zároveň s odebra.ným předmětným I"1l]"' zaiiš těny věci'

které  isou spo'ieny s preomltný'í  uoż idlem a lze je považ ovat za souč ást

nebo břĺ sluŠ enstvĺ  předmětll-eh;'uoiřol"' ńóu"zu;ĺ  ś e ż a majetek společ nosti

:i]ři'i,ł ňä  řiu,ä "Lnĺ  pĺ "ňńitneńó uoziola nárok na jejich ú hradu'

14.6.Jsouł izároveňsodebranýmpředmětným.vozidlemzaiiš těnyvěci
nikoli nepatrné  hodnoty, rt"ie n"í 'ä  povaŽovai za souč ást č i přĺ sluš enstvĺ

oředmětńé ho voziota, zajiś iř .ňllěoi.á'i_l"ii'h protoł olárnĺ  převzetĺ  do

Lschovv. Na Žádost rri""tj'iu"š ňä i"ě"o't'ňä uinńa informovat 'iej o mĺ stě

ú schovv, kde si klient 't'z" 
llu"ä ňá 

"cci 
převzĺ t' a zaiistit na ieho ž ádost

Vvdání  iěchto vccĺ . ľ ĺ epreváz'ilä ř;ikřňi iýi" věci do 30 dnů  po odebránĺ

oŕ edmětné ho uorlota, pouáiu;ř ;" dň;_é '"ěci za- tzv' věci opuš těné  a

!l,ii'třä !i iai"-'ó"ł .'ip'iä ''i' ;'ňJ' i obecně závaznými právní mi

předpisy.

14.7. Pokud
a) Klient nevrátĺ  předmětné  vozidlo do dvou .týdnů  

ode dne' kdy mu

oôvinnost vrátit předmětnä  ;;ä i; vznir<la (óovyrle uplynutĺ m doby

ä řä 'ä iii".inJlä ä sińgu neoo dnem ú č innosti výpovědi)' nepo' ' ' '_^^ 
;ľ 'ŕ 'ä i i,;ä i ňä ä ňtine uo'ioń ialiŻené  právnĺ vadou brání cĺ  neomezene

disoozici s předmětným uo']ä lěň' rtó'ou nezavinila společ nost' nebo

c)'dojde k váž né mu p'š k;;;;i'';ié ěňĺ  ei oocizenĺ ,předmětné ho vozidla'

které  není  kryto pojistnym př"ä i.lĺ rn iJc'"'du pochybenĺ  na straně klienta

(nezaiiś těnĺ  pojiš tění  
" 

p"Žľ j;;;;ä ' roi'ánu' zkráóenĺ  č i odepřenĺ  výplaty

ňoiistné ho plněnĺ  z dů ".d' ňä ä i'piä *ipóuinnosti klienta' apod') a které

lňä ńoznuib ieno vrácenĺ  v řádné m stavu;

ie sooleč nost oprávněna 'ä ř"ř""Jilĺ 'ů i 
klientu smluvnĺ  pokutu ve výš i

bořiź ovaci ceny předmětnä ľ 'ľ '"ä ä lá' ś poleč nost má právo výš i své ho

lä ilí ä  
"'iĺ ."ňáLďńo " "o"lä ju ' 

tĺ rnto od't'u""m sniž it až  na náhradu

skuteč ně vzniklé  š kody'

15. oDPoVĚDNosT zA VADY A zA Š KoDU NA PŘEDMĚTNÉ M

VOZIDLE

15.1.zapřĺ padné  Vady na předmětné m vozidle společ nost neodpovĺ dá' Na

klienta přecházĺ  uruur"'ł ĺ 'ł '"üi"'ś rnr"""ý právo- kuouiĺ cĺ ho' kteým je

společ nost, u platňovat n aiä ily z;.-zar'k' i"ä ]:'i lY.':'"n 
ood m ĺ  nek Výrobce

nebo dovozce u uu'ol.i'o'iuneho zásiupce'. jakoŽ i práva''kupujĺ ciho

vyplývajĺ cĺ  z obecné  'dó;ě;nä ;i 
prooáva;ĺ cinó za' vady prodávané  věci'

Společ nost poskytne 
";;!'"i'ňii'uplatňoí anĺ  

těchto nároků  potřebnou

souč innost.

15.2. Náklady spójené  s přĺ padným uplatňovánĺ m nároků  z vad nese v plné

výš i klient.

15.3. Zazniienĺ , ztrátu, poš kozenĺ  a znehodnocenĺ  předmětné ho vozidla a

ieho vvbavenĺ , xt",e n"iš ä ů "řfrv nä jńi1rf 1 991siné  
smlouvy' odpovĺ dá

klient š poleč nosti ou1ektiiiä , iz1i] ďez onleou na mĺ ru jeho zaviněnĺ , avš ak

nikoliv při zavinění  společ nosti'

'ĺ 5.4. V pří padě poruchy Ťungovánĺ  poč ĺ tač e ujetých.kilometrů  upozornĺ

klient na tuto skuteč nost 'liiä e"ä 't"J-'iôcna 
iuto závadu bezodkladně

odstranit. Klient nesmí  'ě'iü;;ä ;i iinaŕ  zasanovat do poč í tač e ujetých

kilometrů .

15.5. za přĺ mé  a nepřĺ mé  š kody a uš lý zisk vzniklý,klientovi nebo iiným

osobám pouŽitĺ m pĺ eometnJtlři'ä ňra' 
'prerusenĺ m jôho použ itĺ ' nebo jeho

ä Ěä i'.iiiĺ ň"ä ä '*ĺ ä a ś pol"enoš t'rli"nwii"n tehdy' jestliŽe byly způ sobeny

ffi';ä u,iňä Ňj"."'ti .p"r"ř'"iti uvňlýuä iĺ "ĺ 'n z-e ś mlouvy ći oPoLVS'

15.6. Společ nost neodpovĺ dá za š kodu č i uš lý zisk klienta' č i jiné  osoby v

souvislosti s pří padnou n"'ä ňo'ĺ 'Jóeasně č í trvale už ĺ vat předmět'

16. VAR|ANTY KALKULAcí

Poois Variant upravuie vztah mezi společ ností  a klientem týka'iicí  se

vyú č továnĺ  zů statkové  hä 1il;' ňIŇói'rcr' poplatků ' Vyú č továnĺ m

zů statkové  hodnoty ." l.ä '-uÄ ĺ  
-vvú lt9va1i 

_11Łojtu 
mezi sjednanou

zů statkovou hodnotou preom8tneľ lo vbzidla a nejvyš š ĺ  dosaž enou prodejnĺ

cenou ponĺ ž enou o'Lut"JnE''iiliä í ln9i;rle'jnr9'deiem' K vvú č továni

zů statkövé  hodnoty oocnaź ĺ '-na' r<óń"í  si''lóuuy' wú č t9r19 ni m l'"-Y::::'j
;:ilä ř ."" 'ä mi rozoĺ l ńezi xlientem uhrazenou č ástkou za provoznl

náklady a skuteč ně uvnuloz'JnJ*i ĺ náńenĺ 'i pl::jľ ,|*' na tyto náklady'

K wú č továni provoznlcn 
- 
nä rí ao'l docházĺ  V termĺ nech uvedených v

ránicové  smlouvě. v pripä ä c'" p;"oou;ńań" ukonč enĺ  Smlouvy bude

sooleč nost vů č i klientovi 
"ň'ä 'ö;i;;óJluou 

' 
bodem 12' oPoLVs'

ý ořĺ oadě řádné ho uLone"řř'š i{ňuvv sňoletnost provede vyú itování  do

ä ďł l";;ř ;ä ř';-ilň'ä k;' ŕ áv I'ä '' "í a'v 
vš echny.poloŽky vstupu|ĺ cí  do

vyú č továnĺ . Společ nost p''i'vt'1i" xli"'iĺ ń následují ci typy kalkulací :

zoů sobem nepodĺ lĺ  na připadné m rozdĺ lu mezi- zů statkovou hodnotou a

iä iii' iä  riä iä u oýro uoż ioio-'[ri řáonem ukonč ení  smlouvy prodáno.

16.1.2. Náklady na sluŽby isou iiŽ zahrnuty vleasingovÝch splátkách'

Klientovi nejsou tyto narlaov 
jilait'vvú č továvány mimo.nartä oů  uvedených

v bodě 6.5. oPoLVs a z'-z' 
-ôpóĹvs' Povinné  sluŽby v tomto typu

lł ř'rž "J 
-pľ "ostavujĺ : poiiś té nĺ  oápověonosti za- š kodu způ sobenou

orovozem motorové ho "Jii"' 
-'tá"áńi"ĺ  pojiš tění ' silnič ní  daň'

ř|ř'"ä '.iä "aľ JrJ ňopiutrv, ""ňi"' 
óä lsĺ  siuzoý isou stuzbami nepovinnými'

16.'1.3. Při uzaví ráni iednotlivých Smluv klient s-clělĺ  sooleč nosti roč ni a

celkový nájezd kilometrů , küliä ;J ;";jä n u" ś 'rou"ě' Ve Smlouvě 'ie

rovněŽ stanovena Volná hňiä " ňĹj.i'"h/ nedojetých,kilometrů  (dále jen

,,Volná hranice") spolu se 
'ä .ňä "-.ł  

ráiä ý pře;é týlnedo1etý kilometr'.(dále

iJ;'i''J";'ů ;;l. V 
,pďo"ň" 

t'a"i .ž i'' pióuaáĺ  
''pólu-enost monitoring nájezdu

i]iä .ä trĺ  
"ó 

ľ 'i'iách a formě stanovených v rámcové  smlouve'

16'1'4. Po řádné m ukonč ení  kaž dé  Smlouvy- společ nost provede

"iů i'l'a.ĺ . 
L*ňiä ' o.ńeńä "ä )ioi' uuo" 

';iś teno' 
Že bylo najeto ví ce neŽ

Smlouvou stanoveny po""ř iĺ oň't'ĺ  a tô i nad .volnou hranici' pak

sooleč nost klientovi vyú č tui;'do;űiek naiámneno ve vý.Š i č ástky rovnají cí  se

n'ásobku sazby a poótu kilń;ř'ł ';; ś ŕ ońáný prtiezd rilometrů  zvýš ený o

ljä ňä '.j'i'ä i';Jŕ oi,'si"ieene''ńä ä ňoiv nájetycn Ŕllom-etrů . Steiným způ sobem

ľ J ö.iö;ň" ńii'-áisic'i_ ;lä ńupjńcńĺ  klientem .urč ené ho 
projezdu

kilometrů ' V takovem pnpujj 
'pä ř"en""siklientovipo 

odeč tenĺ  volné  hranice

vvstavi opravný oaĺ ovy jo'xdJ |oonropis; na. slevu. z již  vyú č tované ho

náiemné ho znějĺ cĺ  na eastrü'rwnä iicĺ  sé  n'ásobku.sazby a poč tu kilometru

öä  ł ;ä iŕ ;-ľ ľ ;:?l ̂:.ľ ľ ĺ ,fu ",nł :'ł ľ tľ  
"'JllŤ ĺ Ľ'ł ľ !ä i:l3i:ľ jľ  |l!1trJlla'JjÍ ä lä  iä i,iä iii 

""-siä uů  
oopouĺ oa'í ĺ .i. Jaiĺ  i ľ :č ,lł

naietých kilometrů  poor"-uä ä '_poš kozeni a-bpotřebeni' Pokud klient

nesplní  tuto povinnost, b'd;;p;l;ň;;i a rlient řeš it nastalou situaci podle

bodu '14.2.OPOLVS.

16.2. START

V tomto typu kalkulace nedocházĺ  k vyú č továnĺ  zů statkové  hodnoty

předmětné ho vozidla.

16.2'1. Při uzavĺ ránĺ  jednotlivých Smluv na předmětná Vozidla garantuje

sooleč nost klientovi rĺ rtutroí 'ě" noJnotv xä zoeno. vozidla' Po řádné m

ukonč enĺ  náimu a nasleoneř''-próo-đ i Lázoeno vozidla. se klient ž ádným

zoů sobem nepodĺ lĺ  n. pl.ipä ä nBń iózdí lu mezi.zů statkovou hodnotou a

i!iř", ž ä  riä iä ü üvn ""'ioiňŕ iiä ono. 
ukonč enĺ  Smlouvy prodáno.

16'2.2. vpřĺ padě tohoto typu. kalkulace j:9!_ľ "i:::.',následují cĺ  služ by:

ooiiš těnĺ  odpovědnosti'""tkodu způ sobenou provozem motorové ho

voiiola. silnič nĺ  oaň, roncesioňä r.r" popiutr11 siednáni služ eb např' servis'

ffiil:rJü;;đ ĺ pä oc nanraonĺ  vozidlo není  v přĺ padě- Varianty kalkulace

š tart povinné . Pokud se rri"ňř'" 
'ňä Ěel;'!ĺ _19l'^1:,:' 

Že souč ástĺ  varianty

kalkulace start budou nupr. ś lů zný servis, pneuservis'-popří padě náhradní

vozidlo, nebude lĺ lient narlaoi ň' tí ,tóä "ii,ý platit prů běž ně formou pauš álu

zahrnuté ho ve splátkách ';í #;ä ń; 
pooié  'poomĺ n"k smlouvy' Skuteč né

nákladv za seruis, pneusJl"i' á lrí ľ -áollĺ  vozidlo .sooleónost 
klientovi

vvú č tuie samostatným d'il"';i,n" jáilä ä ä 'ił  Ĺé lň'ó'trä onc po obdrž enĺ

ĺ árturý za č erpánĺ  těchto sluŽeb'

16.2.3' Při uzavĺ ránĺ  jednotlivých Smluv klient sd^ělĺ  .sooleč nosti 
roč nĺ  a

celkový náiezd kilometrů , 
'ŕ iä iř'nňä  ;;"Jeń ve s'mloů vě' V Smlouvě 'ie

rovněŽ stanovena volná nä ňJ" 
-r,iěii,týôńĹ 

nedojetých kilometrů  (dále 1en

,,volná hranice,,) spolu se ;ň'ř; liá';ý přejé týinedojetý kilometr. (dále

ien "Sazba"). V prů běhu t*á'i 'ž i'' 
pióvaáĺ ipóleŁnost monitoring nájezdu

'*]iä '"trĺ  
"é  

lnĺ 'iách a formě stanovených ve Smlouvě'

16'2'4.Pořádné mukonč enĺ kaŽdé Smlouvy-společ nostĘ,,o":19
Jiů !'l"a.ĺ . L*řiä  

" 
o.ńeń" 

"ózidla 
bude zjiš těno, ž e bylo najeto Vice nez

Smlouvou stanoveny p"'ä ř tĺ ""tń' ' ĺ '' i nad 
'Volnou 

hranici' pak

sooleč nost klientovi 
"vĺ etuň'oä ńiái'r 

ňä jemnerlo ve výš i č ástky rovnají cĺ  se

nä sobku sazby a poč tu kilň;řiů ;;ä  sitáńáný prĺ iezb kilometrů  zvýš ený o

volnou hranici do skutecně'ńä ä ňoiv "áj"ty"r'' i1lo1_e11' 
Stejným způ sobem

jä  ö'iö;ň' ôii'-Jĺ ĺ ij"i- ilińup-rŕ '".nl klientem urč ené ho projezdu

kilometrů . V takovem pnpuiä  
'por"e'iost 

klientovi po odeč teni volné  hranice

vvstavĺ  opravný o"ĺ ouy oä řJJiöńei;' na,ś lev-u z iiŽ vyú č tované ho

;'á"i,#; Jhä  ;é j ĺ  ci ńa eásŘ"u' rli.ä i ĺ ĺ  .ä  nä sobku .sazby 
a poč tu' ki lometrÜ

ö'.í  il9ir;3./ľ ľ ;:::i ^:*:lĺ ,;"llľ *ł :llľ 'oJ" .,ť ll]Ť ilS.ľ 'ľ  !ä iě

l3';ľ # ľ ľ ,trJili'Tjj'ä rä  lä i,,ä iii ""-ii.uů  
oop*ĺ áulĺ "i' 'iáľ ĺ  

á poč tu

naietých kilometrů  p"orc' rĺ ä ř""'ňosrozenĺ  a 'opotřeuenĺ ' Pokud klient

nesplní  tuto povinnost, D"d;;p;i;č í ';;i í t<lient řeś it nastalou situaci podle

bodiu 14.2. OPOLVS'

16.1. TOP

Vtomto typu kalkulace nedocházĺ  kvyú č továnĺ  zů statkové  hodnoty

předmětné ho vozidla.

16'1.1. Při uzaví ránĺ  jednotlivých Smluv na předmětná Vozidla garantuie

s'oleč nost klientovi .1,rt.ĺ roí ě'' n-ojnotv ŕ "zoeno.vozidla' Po řádné m

ukonč enĺ  nájmu a na,r"onä řl 
"pl.ä J'ji iä zoé no vozidla se klient ž ádným

16.3. vARlo

V tomto typu kalkulace nedochází  k vyú č továnĺ  zů statkové  hodnoty

předmětné ho vozidla.

16.3.1. Při uzauí ĺ áni jednotlivých Smluv na předmětná vozidla garantuje

sooleč nost klientovi, z" 'á''[lí *i 
náouae po řaonem ukonč enĺ  nájmu a

;ä :ä řil ňä ;ji rä zoán"'-"ä 'iJtá zaä ným způ sobem podilet na

ořĺ oadné m rozdilu mezi '-ĺ ii'tr*ou 
hodnotóu a cenou' za kterou bylo

í ä ł ä lo pľ i raonem ukonč enĺ  Smlouvy prodáno'

16.3.2' Povinné  sluŽby Vtomto typu kalkulace představují : pojiš těnĺ
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odpovědnosti za š kodu způ sobenou provozem' motorové ho Vozidla, silnič ní
daň' koncesionářské  poplatky, servis. Dalš í  služ by jsou služ bami
nepovinnými. Náklady na služ by (servis, pneuservis) bude klient hradit
prů běž ně Í ormou pauš álu zahrnuté ho ve splátkách nájemné ho podle
podmí nek Smlouvy. V intervalech stanovených rámcovou smlouvou
společ nost klientovi prů běŽně vyú č tuje skuteč né  náklady za servis,
pneuservĺ s, popřĺ padě za náhradnĺ  vozidlo. Pokud skuteč né  náklady za
sluŽby zjiš těné  vyú č tování m přesahují  výš i pauš álem prů běž ně uhrazených
nákladů ' pak společ nost klientovi vyú č tuje doplatek nájemné ho ve výš i
č ástky rovnajĺ cĺ  se rozdí lu mezi č ástkou nákladů  zaplacenou pauš álem a
č ástkou nákladů  zjiš té nou podle vyú č továnĺ . Převyš u'ie-li č ástka nákladů
zaplacená Í ormou pauš álu č ástku nákladů  zjiš těnou na základě vyú č tování ,
Společ nost klientovi vystaví  opravný daňový doklad (dobropis) na slevu z jiŽ
vyú č tované ho nájemné ho ve výš i tohoto rozdí lu.

16.3.3. Při uzaviráni jednotlivých Smluv klient sdělí  společ nosti roč nĺ  a
celkový nájezd kilometrů , kteý bude uvedenve Smlouvě' VSmlouvě je
rovněž  stanovena volná hranice přejetých/ nedojetých kilometrů  (dále jen
''volná hranice") spolu se sazbou za kaž dý přejeýnedojetý kilometr (dále
jen ''sazba''). V prů běhu trvání  nájmu provádĺ  společ nost monitoring nájezdu
kilometrů  ve lhů tách a formě stanovených v rámcové  smlouvě.

16'3.4. Po řádné m ukonč enĺ  każ dé  Smlouvy společ nost provede
vyú č tování . Jestliž e u dané ho vozidla bude zjiš těno, Že bylo najelo ví ce neŽ
klientem stanovený poč et kilometrů  a to i nad volnou hranici, pak společ nost
klientovi vyú č tuje doplatek nájemné ho ve výš i č ástky rovnají cí  se násobku
sazby a poč tu kĺ lometrů  nad sjednaný prů jezd kilometrů  zvýš ený o volnou
hranici do skuteč né  hodnoty najetých kilometrů ' Stejným zpŮsobem je
postupováno při zjiš těnĺ  nenaplněnĺ  klientem urč ené ho projezdu kilometrů .
Vtakové m pří padě společ nost klientovi po odeč tení  volné  hranice vystaví
opravný daňový doklad (dobropis) na slevu z již  vyú č tované ho nájemné ho
znějí cĺ  na č ástku rovnají cĺ  se násobku sazby a poč tu kilometrů  pod
sjednaný prů jezd sní ž ený o volnou hranici do skuteč né  hodnoty najetých
kilometrů , avš ak maximálně 'ĺ 0.000'- Kč  bez DPH. Klient je dále povinen
předmětné  Vozidlo navrátit Ve stavu odpovĺ dají cĺ m stářĺ  a poč tu najetých
kilometrů  podle Norem poš kození  a opotřebenĺ . Pokud klient nesplnĺ  tuto
povinnost, bude společ nost a klient řeš it nasta|ou situaci podle bodu 14.2'
OPOLVS.

16.3.5' Při řádné m ukonč enĺ  kaž dé  Smlouvy provede společ nost vyú č továnĺ
kaŽdé  ve Smlouvě sjednané  sluŽby samostatně a to od poslední ho
prů běŽné ho vyú č tování  do řádné ho ukonč ení  Smlouvy. Při vyú č tování
postupuje společ nost vů č i klientovi podle bodu 16'3.2. oPoLVs.

16.4. MASTER

V tomto typu kalkulace dochází  k celkové mu vyú č továnĺ  zů statkové  hodnoty
předmětné ho vozidla a sluż eb dvakrát roč ně, a to za pololetí  leden_č erven a
č ervenec-prosinec. Při uzaví ránĺ  Smluv je společ ností  stanovena a klientem
akceptována zů statková hodnota kaŽdé ho předmětné ho vozidla' která je
uvedena ve Smlouvě. Klient se při řádné m ukonč ení  kaŽdé  Smlouvy podĺ lí
na rozdí lu mezi zů statkovou hodnotou vozidla a cenou, za kterou bylo
Vozidlo při řádné m ukonč ení  Smlouvy prodáno.

16.4"ĺ . Povinné  sluż by Vtomto typu kalkulace představujĺ : pojiš tění
odpovědnosti za š kodu způ sobenou provozem motorové ho vozidla,
havarijní  pojiš těnĺ ' silnič ní  daň' koncesionářské  poplatky, servis, pneuservis.
Náklady na služ by jsou klientem hrazeny prů běŽně formou pauš álu
zahrnuté ho ve splátkách nájemné ho podle podmí nek Smlouvy a po celou
dobu její ho trvání '

16.4'2' Pŕ i uzaví ránÍ  jednotlivých Smluv klient sdělĺ  spoĺ eč nosti roč ní  a
celkový nájezd kilometrů , ktený bude uveden Ve Smlouvě. Ve smlouvě je
rovněž  stanovena volná hranice přejetých/ nedojetých kilometrů  (dále jen
"Volná hranice'') spolu se sazbou za kaŽdý přejetý/nedojetý kilometr (dále
jen ,,sazba''). V prů běhu trvání  nájmu provádĺ  společ nost monitoring nájezdu
kilometrů  ve lhů tách a formě stanovených v rámcové  smlouvě'

'ĺ 6.4.3. V pří padě' Že celkový poč et řádně ukonč ených Smluv bude v dané m
pololetí  roven nebo Vyš š í  než  poč et uvedený v rámcové  smlouvě, provede
společ nost celkové  vyú č tování  podle následujÍ cí ho postupu:
a) nejprve společ nost provede dí lč ĺ  vyú č tování  u kaž dé  řádně ukonč ené
Smlouvy bez fakturace následovně: JestliŽe u dané ho předmětné ho vozidla
bude zjiš těno' ž e bylo najeto vĺ ce neŽ klientem stanovený poč et kilometrů  a
to i nad volnou hranici, pak společ nost klientovi vyú č tuje doplatek
nájemné ho ve výš i č ástky rovnajĺ cí  se násobku sazby a poč tu kilometrů  nad
sjednaný projezd kilometrů  zvýš ený o volnou hranici do skuteč né  hodnoty
najetých kilometrů . Stejným způ sobem je postupováno při zjiš tění
nenaplnění  klientem urč ené ho projezdu kilometrů . Vtakové m pří padě
společ nost klientovi po odeč tení  volné  hranice vystaví  vyú č tování  bez
fakturace avš ak maximálně na č ástku 10'000,- Kč  bez DPH. Klient je dále
povinen předmětné  vozidlo navrátit Ve stavu odpovĺ dajĺ cí m stáří  a poč tu
najetých kilometrů  podle Norem poš kozenĺ  a opotřebenĺ . Pokud klient
nesplní  tuto povinnost, bude společ nost a klient řeš it nastalou situacĺ  podle
bodu 14.2.oPoLVS stí m, Že dojde pouze kvyú č tování  k|ientovi bez
fakturace;
b) dále bude společ nost u kaž dé  smlouvy provádět vyú č tování  služ eb a to
tak, Že od souč tu jednotlivých pauš álnĺ ch plateb za služ by za celou dobu
trvání  kaž dé  Smlouvy odeč te skuteč né  náklady na sluŽby za celou dobu
její ho trvánÍ ;
c) poté  společ nost u kaŽdé  smlouvy provede vyú č tování  rozdí lu mezi
zů statkovou hodnotou předmětné ho vozidla a jeho skuteč nou prodejní

cenou poní ž enou o nutné  pří mé  náklady spojené  s prodejem předmětné ho
vozidla;
d) na závěr společ nost vzájemně zapoćitá výsledné  hodnoty vzeš ĺ é  z bodů
a)' b) a c) u kaŽdé  smlouvy samostatně. Výsledky vzeš lé  ze započ tení
podle předchozí  věty se započ í tají  vzájemně proti sobě. Budeł i výsledkem
zápoč tu pohledávka společ nosti vů č i klientovi, jde tato pohledávka k tĺ Ži
společ nosti. Bude-li výsĺ edkem zápoč tu dluh společ nosti vů č i klientovi, je
společ nost povinna jej klientovi uhradit'

'16.4.4. Pokud v dané m pololetí  bude řádně ukonč ena jedna nebo ví ce
Smluv, avš ak předmětná Vozidla budou prodána aż  v následují cí m pololetí ,
přesouvá se zápoč et ztakové  Smlouvy podle bodu '16.4.3. oPoLVS na
následují cĺ  pololetĺ .

'16.4.5. Pokud celkouý poč et řádně ukonč ených Smluv vdané m pololetí
bude menš í  než  poč et uvedený v rámcové  smlouvě, tak bude společ nosl
vť lč i klientovi při vyú č továnĺ  kaŽdé  jednotlivé  Smlouvy postupovat
následují cí m způ sobem:
a) nejprve společ nost provede u kaŽdé  Smlouvy vyú č tování  rozdí lu mezi
zů statkovou hodnotou předmětné ho vozidla a jeho skuteč nou prodejnÍ
cenou poní ž enou o nutné  pří mé  náklady spojené  s prodejem předmětné ho
vozidla;
b) dále společ nost u kaž dé  Smlouvy provede vyú č tování  služ eb (servis,
pneuservis, náhradnĺ  vozidlo) a to tak, ž e se od souč tu jednotliuých
pauš ální ch plateb za sluŽby za celou dobu trvání  Smlouvy odeč tou skuteč né
náklady na služ by za celou dobu její ho trvánĺ ;
c) na závěr společ nost hodnoty vzeš lé  z bodu a) a b) vzájemně započ í tá.
Budeł i výsledkem zápoč tu pohledávka společ nosti vů č i klientovi, je
společ nost oprávněna tuto pohledávku nárokovat na klientovi. Bude-li
Výsledkem zápoč tu dluh společ nosti vů č i klientovi, je společ nost povinna jej
klientovi uhradit.

'ĺ 6.4.6. společ nost pří  řádné m ukonč ení  smlouvy prodá předmětné  vozidlo
a do 90-ti dnů  ode dne jeho vrácení .

16.5 RAC

Vtomto typu kalkulace nedochází  kvyú č tování  zů statkové  hodnoty
předmětné ho vozidla.

16'5'1' Při uzaví ĺ ání  jednotlivých Smluv na předmětná vozidla garantuje
společ nost klientovi, ž e se klient nebude po řádné m ukonč ení  nájmu a
následné m prodeji kaž dé ho vozidla ż ádným způ sobem podí let na
pří padné m rozdí lu mezi zů statkovou hodnotou a cenou, za kterou bylo
vozĺ dlo při řádné m ukonč enĺ  Smlouvy prodáno.

16.5.2. Vpří padě tohoto typu kalkulace jsou povinné  následují cí  služ by:
pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou provozem motorové ho
vozidla, havarijní  pojiš tění ' silnič nĺ  daň, koncesionářské  poplatky. Dalš í
služ by jsou sluż bami nepovinnými. Klient bude náklady na týo služ by platit
prů běŽně formou pauš álu zahrnuté ho Ve splátkách nájemné ho podle
podmí nek Smlouvy. V intervalech stanovených rámcovou smlouvou
společ nost klientovi vyú č tuje skuteč né  náklady za servis, pneuservis,
popří padě za náhradní  vozid|o. Pokud skuteč né  servisní  náklady zjiš těné
vyú č tování m přesahují  výš i pauš álem prů běŽně uhrazených nákladů , pak
společ nost klientovi vyú č tuje doplatek nájemné ho ve výš i č ástky rovnají cí  se
rozdí lu mezi č ástkou nákladů  zaplacenou pauš álem a č ástkou nákladů
zjiš těnou podle vyú č továnĺ . Převyš uje_li č ástka nákladů  zaplacená formou
pauš álu č ástku nákladů  zjiš těnou na základě vyú č tování , společ nost
klientovi vystavĺ  opravný daňový doklad (dobropis) na slevu z již
vyú č tované ho nájemné ho ve výš ĺ  tohoto rozdí lu.

16.5.3. Při uzaviĺ ání  jednotlivých Smluv klient sdělí  společ nosti roč ní  a
celkový nájezd kilometrů , kteý bude uveden ve Smlouvě. Ve Smlouvě je
rovněż  stanovena volná hranice přejetých/ nedojetých kilometrů  (dále jen
"Voĺ ná hranice'') spolu se sazbou za kaŽdý přejetý/nedojetý kilometr (dále
jen ''sazba''). V prů běhu trvání  nájmu provádí  společ nost monitoring
nájezdu kilometrů  ve lhů tách a Í ormě stanovených v rámcové  smlouvě.

16.5.4. Po řádné m ukonč ení  kaž dé  Smlouvy společ nost provede
vyú č tování . JestliŽe u dané ho vozidla bude zjiš těno, ż e bylo najeto ví ce než
klientem stanovený poč et kilometrů  a to i nad volnou hranici, pak společ nost
klientovi vyú č tuje doplatek nájemné ho ve výš i č ástky rovnají cĺ  se násobku
sazby a poč tu kilometrů  nad sjednaný prů jezd kilometrů  zrnýš ený o volnou
hranici do skuteč né  hodnoty najetých kilometrů . stejným způ sobem je
postupováno při zjiš tění  nenaplněnĺ  klientem urč ené ho projezdu kilometrů .
Vtakové m pří padě společ nost klientovi po odeč tenĺ  Volné  hranice Vystaví
opravný daňový doklad (dobropis) na slevu z jiż  vyú č tované ho nájemné ho
znějí cĺ  na č ástku rovnajĺ cí  se násobku sazby a poč tu kilometrů  pod
sjednaný prů jezd sní ž ený o volnou hranici do skuteč né  hodnoty najetých
kilometrů , avš ak maximálně 10.000,- Kč  bez DPH' Klient je dále povinen
předmětné  vozidlo navrátit Ve stavu odpoví dajĺ cí m stáří  a poč tu najetých
kilometrů  podle Norem poš kození  a opotřebenĺ . Pokud klient nesplní  tuto
povinnost, bude společ nost a klient řeš it nastalou situaci podle bodu
14.2.OPOLVS.

17. osoBNÍ  ÚDAJE

17'1' Společ nost Vystupuje jako spráVce osobnĺ ch ú dajů  Klientů , kteřĺ  jsou
fyzickými osobami, a dalš ĺ ch subjektů  ú dajů .

17 '2' BliŽš i informace o zpracování  osobní ch ú dajů  společ ností  jsou
obsaŽeny v dokumentu ,,Zásady zpracování  osobní ch ú dajů  ve společ nosti

7la VeÍ zé  oPoLVss'ĺ 805



VWFS", ktený je k dispozici prostřednictvĺm internetové

www'vwfs.cŻprivacv nebo na vyżádání'

pokud vyplývajĺ z různých právních vztahů.

'l8.15. Společnost je oprávněna postoupit jakoukoliv pohledávku vůči

klientovi vyplývajícíz této Smlouvy třetí osobě.

1B.16 Klient je srozuměn a souhlasí s tĺm, Že společnost je oprávněna za

trvánĺ Smlouvy postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy (tj. práva a
povinnosti společnosti) na jiný subjekt patřícído skupiny Volkswagen.

18.'ĺ7. Klient tímto prohlašu'je, žeprodlužuje promlčecídobu veškeých
práv (včetně přĺpadných práv na náhradu škody čismluvní pokulu)

vzniklých společnosti ze Smlouvy, jakoż i z dříve uzavřených závazkorných

vztahů mezi klientem a společností'na dobu deseti let od okamžiku, kdy

příslušná promlčecĺdoba počne, resp. počala, poprvé běżet a lo za
předpokladu, Že klientem je podnikatel. Pokud je klientem fyzická osoba

nepodnikajícĺ(spotřebitel), trvá promlčecĺdoba podle předchozí věty 4 roky.

Toio prohlášení se vztahuje i na práva vzniklá případným odstoupením 'od
smlouvy, resp. výpovědí Smlouvy, nebo zánikem čiukončenĺmsmluvního

vztahu z jiného titulu.

adresy

í8. zÁVĚREcNÁ usrłruoveĺĺ

18.1' Klient je povinen ohlásit společnosti písemně do 14 dnů změnu

důleżitýchúáajůo své osobě, zejména změnu adresy, jména činázvu

společńosti, bánkovního konta' ze kterého jsou platby prováděny' zánik

společnosti, její splynutí čisloučenĺs jinou společností,jakékoli jiné změny v

o'bchodním idjstŕĺŕu,vstup do konkursního nebo vyrovnávacĺho řízení,

apod. Klient odpovídá zato, žespolečnost má vždy k dispozici jeho přesnou

adresu pro doručovánípošty.

18.2. Smluvní strany tĺmto prohlašují,že nejsou nespolehlivým plátcem Ve

smyslu $ 1o6a ZDPH a Že u nich nenastala ani jedna ze skutečností
předpokládaných ustanovením s 't09 ZDPH'

18.3' Smluvnĺ strany se zavazují, Že pokud u nich uvedená skutečnost
nastane, oznámí tutó skutečnost neprodleně druhé smluvní straně. Smluvnĺ

strany jsou na základě této skutečnosti oprávněny postupovat ve smyslu

s109a ZDPH'

18.4. Smluvní strany.isou srozuměny a souhlasí s tĺm,žebudou povinny

nahradit škodu ve výši částky vynaloženédruhou smluvnĺ stranou jako

ručitelemve smyslu ustanovení s 109 ZDPH, v důsledku aplikace institutu

ručenĺpřĺjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň ze strany

poskytovatele zdanitelného plněn í.

18.5. Komunikace společnosti a klienta probíhá předevšĺm prostřednictvĺm

provozovatele poštovnĺchslužeb' Společnost zasílá klientovi pĺsemnosti

běŽným způsooem popřípadě do vlastnĺch rukou na adresu bydliště nebo

síclla'klienta. Klient můżespolečnosti sdělit i jinou adresu, na které si bude

písemnosti vyzvedávat. Dnem doručeníse rozumí okamžik předánĺ

popřípadě doŕučenízásilky klientovi na jeho poslední známou adresu nebo

ädiesu určenou pro doručování. Nelze-li zásilku doručit tímto způsobem,
platĺ,žebyla doručena pátým dnem po odeslánĺ. Písemnosl můžebýt

i<lientovi dôručena společnostĺ i osobně. Společnost můŽe s klientem

komunikovat, pokud se nejedná o předepsanou Íormu úkonů,

prostřednictvím emailu a to za předpokladu, Že klient sdělí společnosti svoji

elektronickou adresu (email). Zpráva se považuje za doručenou, jakmile

klient obratem potvrdí obdrženítéto zprávy, popřípadě jinak potvrdí jejĺ

obdrženĺ.Pokud se nedařĺ klientovi doručovat informace prostřednictvím

elekhonické komunikace, pak společnost bude doručovat klientovi zprávy
prostřednictvím provozovatele poštovníchslużeb. Dále spo|ečnost můŽe

sklientem komunikovat prostřednictvím monitorovaných telefonických

hovorů nebo Íaxem.

18.6. Společnost je oprávněna účtovatsi za administrativnĺ úkony týkajĺcĺ

se smlouvy, které jsou nad rámec poskytované služby, poplatky stanovené
v cenĺku administrativnĺch úkonů,který společnost za tímto účelemvydala a

kteý je průběżně aktualizovaný dostupný na: http://www.vwfs'cz.

1B.7' Společnóst je oprávněna jednostranně změnit oPoLVS. o této

změně j'e společnost povinna pĺsemně nebo e_mailem informovat klienta. V
případě, Že Klient s jednostrannou změnou oPoLVs nesouhlasĺ a
jednostranná změna je závażného charakteru, můŽe smlouvu vypovědět s

iříměsíčnívýpovědnĺ lhůtou pĺsemnou výpovědí doručenou Společností do

1 měsíce od oznámenĺ o změně oPoLVs.
smlouva je ukončena po uplynutí tří měsĺcůod doručenívýpovědi ke dni, v

němŽ měla být zaplacena příslušná měsíčnĺsplátka. Ustanovenĺčlánku
'ĺ2.16 se použije přiměřeně.
Za změnu závažnéhocharakteru se nepovažuje taková změna' která

vyplývá ze změny právních předpisů, je oprava chyby v psaní a počtech

nébó změna, kterou nedojde ke zhoršenípráVnĺho postavenĺ klienta.

18.8. Žádným ustanovením těchto oPoLVS o smluvní pokutě nenĺ dotöeno

právo spoĺečnostina náhradu škody vzniklé společnosti v důsledku
porušeníSmlouvy klientem.

18.18. Klient prohlašuje, Že si výše uvedené oPoLVs přečetl, všemu

v nich rozumí a souhlasí s nimi, což stvrzuje svým podpisem.

7ľąze 1 0 -0,,- 2019Dne

'ĺ8.9. Výslovně se
2051 občanského

vylučuje možnost sníŽit smluvnĺ pokutu soudem podle s
zákoníku.

oprávněna
právních a

1B.1o. smlouva můżebýt měněna nebo doplňována pouze na základě
pĺsemnédohody obou smluvních stran formou pĺsemnýclr číslovaných
bodatků. Jestližô se praxe stran odchýlíod ujednání Smlouvy nebo

oPoLVs, mají přednost výslovná ustanovení Smlouvy nebo oPoLVS-
Veškeréúpravy učiněnédo formuláře Smlouvy musí být jednotlivě

podepsány'oběma smluvnĺmi stranami, jinak se považujíza neplatné a

nebude k nim přihlĺżeno'

18.11. Pro spory vzešléze Smlouvy je příslušnýsoud v mĺstě sĺdla

společnosti.

1B.12. Smluvní strany se dohodly, Že právní vztah založený Smlouvou se v

neupravených otázkách řídíobecnými právnĺmi předpisy.

18.'13. Klient je srozuměn a souhlasí s tĺm,že společnost je

prověřovat skutečnosti týkajĺcíse jeho právnĺ subjektivity'

vlastnických poměrů a ekonomické bonity.

1B.14. Společnost je oprávnéna kdykoli provést zápočet jakýchkoli

peněžitýcń závazkťl a pohiedávek, které ji Vznikly za klientem, a to itehdy'

8/8 verze OPOLVSS'ĺ8o5
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Přĺloha ć,.2k leasingové smlouvě č.

NoRMY oPoTŘEBENĺ A PoŠKozENĺVozU
Normy opotřebení a poškozenívozu definují' v jakém stavu má být vozidlo při jeho vrácenĺ po uplynutí doby pronájmu, respektive jaká opotřebení
čipoškozenívozu nebudou při jeho Vrácení akceptována. Takováto opotřebení / poškozenÍ je nájemce povinen odstranit před vrácením vozidla
společnosti. Pokud tak neučiníje povinen zaplatit společnosti částku odpovídajícíběŽným nákladům na uvedení vozidla do akceptovatelného stavu.

NEAKCEPToVAľelľÁ opoĺŘeBENI A PoŠKozENĺ

1ĺ2
verze 1811
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ý'
.IJJ

ŕ'
IJJ
Fxlu

Kategorie vozidla

osobní Užitkové

do 24 měsíctj nad 24 měsÍcú do 24 měsíců nad 24 měsícú

Poškození laku

nerozleštitelnépoškození laku na jeden díl (bez poškozenĺzákladového

neodborná oprava laku na prvnĺ pohled vidite|ná

poškození laku hran dílůkaroserie s počínajícíkorozí

polepy a jinénálepky a označenÍ zanechané na Vozidle (mimo smlouvu)

stopy po odstranění polepů - zbytky lepidla, vyb|edlý lak

díl (bez poškozenĺzákladového

odIoupaný či jinak znehodnocený lak

poškozenĺdílu na základovou barvu

nerozleštitel

- rozmer většíneŽ 3 cm

více neż 2ks

neakceptováno

neakceptováno

neakceptováno

neakceptováno

neakceptováno

neakceptováno

většíneŽ 3 cm

Více neŽ 3ks

neakceptováno

neakceptováno

neakceptoVáno

neakceptoVáno

neakceptoVáno

neakceptoVáno

většíneŽ 4 cm

vĺce neŽ 3ks

neakceptoVáno

neakceptoVáno

neakceptováno

neakceptoVáno

neakceptoVáno

neakceptoVáno

většíneŽ 5 cm

Více neŽ sks

neakceptoVáno

neakceptoVáno

neakceptoVáno

neakceptoVáno

neakceptoVáno

neakceptoVáno

Poškození
kařoserie

promáčklina na jeden dĺl - poěet bez ohledu na rozměr

otlučenĺod kamení _ poöet ks na plochu 1 5X1 5 cm

stopy po krupobití nebo jiném živelnépohromě

neodborná oprava - viditelně opraVoVané poŠkození

poškozenéprahy, zárubně dveří a těsnění

promáčklina na jeden díl - rozměr

koroze V jakémkoliV stádiu čirozsahu

deformace čipoškozenĺhran dílů

znečištěníod asfaltu čibetonu

VětšíneŽ 2 cm

Více neŽ zks

Vĺcenež 10 ks

neakceptováno

neakceptoVáno

neakceptoVáno

neakceptoVáno

neakceptoVáno

neakceptoVáno

většínež 2 cm

Více neŽ 2ks

Více neŽ 10 ks

neakceptoVáno

neakceptováno

neakceptoVáno

neakceptováno

neakceptoVáno

neakceptováno

VětšĺneŽ 3 cm

Více neŽ 3ks

Víceneż 10 ks

neakceptováno

neakceptováno

neakceptováno

neakceptováno

neakceptováno

neakceptováno

většíneŽ 5 cm

více neŽ 5ks

VĺceneŽ 10 ks

neakceptoVáno

neakceptováno

neakceptoVáno

neakceptováno

neakceptováno

neakceptováno

Pośkozenímasky'
náraznĺkú
a nelakovaných
dĺlťl

poškození,které není moŽné opravit renovací plastu _ rozměr

poškozenína jeden dĺl' které není moŽné opravit renovacĺ plastu - počet

promáčklina na jeden dÍl _ počet bez ohledu na rozměr

chybějícĺdíly Výbavy karoserie (záslepky, mříŽky, části klik' prut antény'

l?T_k_v_?j:)_____

neodborná oprava na prvnĺ pohIed Viditelná

promáČklina na jeden díl _ rozměr

prasklina, deformace čiulomení

neakceptováno

neakceptoVáno

neakceptováno

neakceptoVáno

neakceptoVáno

neakceptováno

neakceptoVáno

větŠĺneŽ 5 cm

VětšíneŽ 2 cm

neakceptováno

neakceptováno

neakceptováno

2 a více

2 avíce

VětšíneŽ 5 cm

většíneŽ 2 cm

neakceptoVáno

neakceptoVáno

neakceptoVáno

2 a vice

3 a Více

většíneŽ 5 cm

Většínež 5 cm

neakceptováno

neakceptováno

neakceptováno

2 e více

5 a více

Poškozeníkol'
krytú kol a diskú

odřený nebo poškrábaný disk - rozměr

odřený nebo poškrábaný disk - poiet bez ohledu na rozměr

deformovaný disk' vryp' rýha nebo ostrá hrana disku

prasklé, deformované čijinak rozbité nebo neorigĺnální nebo chybějĺcí
poklice

chybějícírezervní kolo či kompletnĺ sada na opravu pneumatik

neakceptováno

neakceptováno

neakceptováno

neakceptováno

neakceptováno

většíneŽ 5 cm

2 avice

neakceptováno

- i_":|::!ľ-"_11"_

neakceptováno

většíneŽ 5 cm

2 a vice

neakceptoVáno

l-"-Ť-':!:"-"-1Ľ-

neakceptoVáno

VětšÍ neŽ 'ĺ0 cm

5 a vĺce

neakceptoVáno

neakceptováno

neakceptováno

pneumatik
Poškození pneumatiky se Vzorkem niŽšímneŽ.isou požadavky práVních předpisů

poškozenépneumatiky - boule' deformace, proraŽení, trhliny, řezy

neakceptováno

neakceptováno
l"_"1::!1"_"_11"_

neakceptoVáno

:_"_"ľ:ľ]:"-iĽ
neakceptováno

:-"-"|::ľ!"-"-1Ľ-
neakceptováno

mechanicky poškozená a promáčk|á spodníčást prahu nebo nápravy neakceptoVáno neakceptováno neakceptováno neakceptováno

ýhovanébrzdové kotouče způsobenéstyku kovu s kovem neakceptováno neakceptováno neakceptováno neakceptováno

poškozenímotoru V důsledku nedostatku provozních kapalin neakceptoVáno neakceptováno neakceptováno neakceptováno

Poškozeníspodní
části vozu, motoru,
brzd a výfuku

prokluzování spojky' hlučná převodovka' neúčinná synchronĺzace neakceptoVáno neakceptováno neakceptováno neakceptováno
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VětšÍ neŽ 3 mmVětšíneŽ 3 mm VětšíneŽ 3 mm VětšíneŽ 3 mmneopravené poškození ielnĺho skla (prasklina) ve stíranéploše

většíneŽ 10 cm VětšíneŽ 10 cmVětšíneŽ 10 cm VětšíneŽ 10 cmodborně opravená prasklina čelnĺhoskla - rozměr

VětšíneŽ 2 cm Většínež 2 cmVětšíneŽ 2 cm většíneŽ 2 cmodborně opravený Štěpčelníhoskla - rozměr

neakceptováno neakceptoVáno neakceptoVánoneakceptovánopoškrábanéčelnínebo zadní sklo od stěraöů

Většĺnež5 cmVětšíneŽ 2 cm VětšíneŽ 2 cmneakceptovánopoškrábaná ostatní skla, světla, zrcátka - ĺozměr

neakceptoVánoneakceptoVáno neakceptoVáno neakceptovánorozbitá ostatní skla, světla, zrcátka a jejich praskliny čištěpy

neakceptovánoneakceptováno neakceptováno neakceptoVánoprasklý čideformovaný kryt zrcátka

neakceptoVáno neakceptovánoneakceptováno neakceptovánonefunkóní světla (i z důvodu nefunkčních Žárovek)

neakceptováno neakceptovánoneakceptováno neakceptovánopoškozenéČinehomologované ochranné slunečnífolie nebo folie

umĺstěné v rozporu s platnými předpisy

Poškozenískel'
světlometú
a zrcátek

neakceptoVánoneakceptováno neakceptoVánoneakceptovánojakkoliV poškozené,nebo neodborně instalované Vnějšídoplňky

neakceptovánoneakceptováno neakceptovánoneakceptovánopoškozenítěsněnĺ

neakceptoVáno neakceptovánoneakceptováno neakceptovánojakékoliv chybějícíči rozbité díly

Poškozeníostatní

neakceptováno neakceptováno neakceptovánoneakceptovánoznečištěnísedadeI VyŽadující mokré, specializované čištění

neakceptoVánoneakceptováno neakceptoVáno neakceptovánopoškrábané,potrhané nebo jinak ponióené čalouněnĺ(propálení'

neakceptováno neakceptovánoneakceptoVáno neakceptoVánozápach v interiéru Vozidla

Poškození sedadel

neakceptoVáno neakceptoVáno neakceptovánoneakceptovánoroztrŽené, propálenĺ, chemikálií poškozenéčalouněnístropu a bočních

sloupků

neakceptovánoneakceptoVáno neakceptovánoneakceptovánoprasklý, různě barevný, prodřený čipropálený kobeÍec podlahy

VětšĺneŽ 2,5 cmVětšĺnež 2'5 cm většíneŽ 2,5 cm VětšíneŽ 2'5 cmdeformace čalouněnístropu - rozměr

vÍce neŻ2 vice neż2více neŽ 2 Více než 2deformace čalouněnĺstropu - poěet na celé óalouněnĺ stropu

neakceptoVáno neakceptoVánoneakceptováno neakceptoVánohluboká deÍormace stropu

Poškození
podlahy, stropu
a polstrování

neakceptoVánoneakceptoVáno
nákladu
zneÖištěnĺ, praskliny, potřísněníchemikáliemi nebo deformace např' od

neakceptovánoneakceptovánoznečištěnízVířecísrstĺ a znečiŠtěnĺvyŽadujĺcĺ tepování interiéru

neakceptovánoneakceptováno

Poškození
zavazadlového
prostoru

chybějícípřepáżka zavazadlového prostoru, bylołi jívozidlo vybaveno

VětŠíneŽ 2,5 cmvětŠíneŽ 2'5 cm VětŠínež 2,5 cm VětšíneŽ 2,5 cmzaslepené otvory po demontáŽi mimořádného Vybavení Ve spodní
desky - velikost

Více neŽ'| více neŽ 1více neŽ 1 Více než 1
Izaslepené otvory

polovině palubní
po demontáŽi mimořádného vybavení ve spodn

desky - počet poškození

neakceptováno neakceptovánoneakceptoVáno neakceptovánonezaslepené otvory po demontáŽi mimořádného Vybavení

neakceptoVánoneakceptováno neakceptováno neakceptoVáno
poškození' škrábance, praskliny deĺormace ovládacích prvků, větracĺch
iĺľĺŽeta mříŽek Íeproduktorů chemikáliemi nebo lepidly a naruŠeníjejich

lakované Vrstvy

neakceptováno neakceptoVánoneakceptoVáno neakceptoVánochybějícíÖásti interiéru

Poškození
přístrojovédesky'
volantu,
ovládacích prvků

a vnitřního
osvětlení

neakceptoVáno neakceptovánojakékoliv známky koroze

více jak 4více )akzpraskliny a deformace vnitřnĺch dĺlůnákladového prostoru (nevztahuje se
na karosářské dĺly) - počet bez ohledu na rozměr

VětšíneŽ 5 cm Většínež5 cmpraskliny a deÍormace vnitřních dílůnákladového prostoru (nevztahuje se
na karosářské díly)

vice jakZ vĺce jak 4deformace vnitřních podběhů V nákladovém prostoru _ počet bez ohledu

na rozměr
VětšíneŽ 5 cmvětšíneŽ 5 cmdeformace Vnitřních podběhů V nákladoVém prostoru

neakceptovánoneakceptoVánojakékoliv poškození,které omezuje funkci dveří, oken nebo zámků

neakceptováno neakceptovánoproděravění, neodborné otvory

neakceptoVáno neakceptoVánochybějícíčásti nákladového prostoru

neakceptováno neakceptovánoneakceptováno neakceptovánokteré leasingovébylo předmětemchybějící
sm louvy

neakceptoVánoneakceptováno neakceptovánoneakceptovánochybějícízimní pneumatiky je-li součástípronájmu sluŽba Pneuservis se
zimními pneumatikami

neakceptováno neakceptovánoneakceptováno neakceptoVánochybějícíklíi k vozidlu ěi karta s kódem

neakceptovánoneakceptováno neakceptováno neakceptovánonekompletní mechanické zabezpeöenĺ vozidla

neakceptovánoneakceptováno neakceptovánoneakceptovánochybějícíservisnĺ kníŽka (kromě elektronických)

neakceptováno neakceptoVánoneakceptoVáno neakceptovánochybějícínebo nekompletnĺ dokumentace k vozidlu

neakceptoVáno neakceptoVánoneakceptováno neakceptovánochybějĺcĺpovinná výbava vozidla, která byla souöástĺ Vozidla při předání

NÁKLADovÝ

PROSTOR (LCv)

DOKUMENTY

A PŘĺSLUŠENSTVĺ

Názorné příklady akceptovatelných a neakceptovatelných opotřebení čipoškození naleznete V Manuálu řidiče i Driver setu Volkswagen Financial

který obdrżítepři předání Vozidla čije k dispozici na WwW.VWfs.cz.

2ĺ2
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Technĺ cká specifikace a pož adavky na pľ ovedení  osobní ho automobilu (sedan) č . 1:

Tovární  znaěka:
VIN:
Rok vyroby:
Minimální  výkon v kW:
Poč et mí st k sezení :
Barva vozu:
Barva sedadel:
Potahový materiál sedadel :

Barua interié ru (mimo strop a meziokenní  sloupky):
Emisní  limit
Maximální  spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz

SKODA

2019
110
5

bilź L
č eľ ná / š edá
látka
č eľ ná
EUód - TEMP
5,1 I dle NEDC

Minimální  pož adavkv: Ano / NE
Manuální  převodovka Ano
Záž ehový (benzinový) motoľ Ano
Pohon přední ch kol Ano
Elektronický stabilizač ní  pľ ogram sniž ují cí  nebezpeč í  smyku vč etně
ABS

Ano

Celní  a boč ní  airbagy řidič e a spolujezdce vpředu vč etně hlavových, u
sedadel vzadu boč ní  nebo hlavové  airbagy, kolenní  aiľ bag

Ano

Centrální  zarĺ ykání  s dálkovým ovládání m Ano
Vyhří vání  přední ch sedadel Ano
Elektrické  ovládání  oken přední ch a zadnich dveří Ano
Klimatizace Ano
Tęmpomat Ano
Mlhové  přední  světlomety nebo přednastavení  přední ch světęl do proti
mlhové  polohy

Ano

Autorádio Ano
Systé m akustické  a optické  pomoci při paľ kování  vpředu avzaďu Ano
Pří prava pľ o mobilní  telefon s rozhraní m Bluetooth _ mož ný handsfree
ľ ozhovor přes milľ ofon

Ano

Zavazadlový pľ ostoľ  minimálně 580 litrů Ano
Střední  loketní  opěrka pľ o přední  sedadla Ano
opěľ adlo zadní ho sedadla dělené  a sklopné  s loketní  opěľ kou Ano
Polep vozu Ano



Technická specifikace a pož adavky na provedení  osobní ho automobilu (sedan) č . 2:

Tovární  znač ka'. Š ropł
VIN:
Rok výroby:
Minimální  výkon v kW:
Poč et mí st k sęzení :
Baľ va vozu:
Barva sedadel:
Potahový materiál sedadel:
Barva interié ru (mimo strop a meziokenní  sloupky)
Emisní  limit
Maximální  spotřeba pohonných hmot pľ o kombinovaný provoz

20r9
110
5

bí It
č ęľ ná / š ędá
It./"ka

č eľ ná
EU6d - TEMP
5,1 I dle NEDC

Ano / NEMinimální oŤ 'adav
AnoManuá1ní
Anomotoľ
AnokolPohon
Ano

ABS
sniŽuj vč etněnetclstabilizač ní smykubezpeěípľ ogramElektronický

Ano

sędadel vzađ uboč ní  nebo hlavové  air
hlavových, uu věetněařidič eboa cm vpředspolujezdceairbagy

kolęnní
AnoCentľ ální ovládání ms
AnoV sedadelvanl
AnoElektrické  ovládání  oken a zadní ch dveří
AnoKlimatizacę
AnoT
AnoMlhové  přední  světlomety nebo přední ch světęl do pľ oti

m1hové

přednastavení

AnoAutoľ ádio
AnoS sté m akustické  a uavzaďu
AnoPří pľ ava pľ o mobilní  telefon s rozhĺ aní mBluetooth _ mož ný handsfľ ee

mikĺ ofonľ ozhovoľ
AnoZa minimálně 580litrů
AnoStřeđ ní  loketní sedadla
Anozadniho sedadla dělené  a s loketní
Anoyozll



Technĺ cká speciÍ ikace a pož adavky na pľ ovedení  osobní ho automobilu (sedan) č ' 3:

Tovární  znaěka'.
VIN:
Rok vyľ oby:
Minimální  výkon v kW:
Poč et mí st k sezení :
Barva vozu:
Barva sedadel:
Potahový materiál sedadel :

Barva irrterié ru (mimo strop a meziokenní  sloupky):

Š ropł

2019
110
5

bí Iá
č erná l ś edá
1átka
ěeľ ná
EU6d - TEMP
5,1 l dle NEDCEmisní  limit

Maximální  spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz

Ano / NE
Minimální oź adav

Ano
Manuální Anomotoľ

Ano
Ano

ABS

IkoPohon
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