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Příloha č. 2 - Práva a povinnosti stran při předávací proceduře
1. Předávací procedura je realizována vyplněním údajů v online formuláři v aplikaci 

pronajímatele nebo formou monitorovaného telefonického rozhovoru.

2. Nájemce (řidič) v průběhu předávací procedury řádně zodpoví otázky pronajímatele 
ohledně stavu vozidla a přebíraného vybavení, zejména jde o stav tachometru, hladiny 
palivových nádrží (benzínu, případně i LPG), potvrzení převzetí klíčů a dokladů od 
vozidla.

3. V závěru předávací procedury nájemce (řidič) potvrdí přesný okamžik protokolárního 
převzetí vozidla.

4. Výsledkem předávací procedury může být, že pronajímatel nájemci vozidlo nepředá. V 
takovém případě jsou všechny osoby nalézající se ve vozidle povinny neprodleně opustit
vozidlo a pronajímatel vozidlo dálkově uzamkne a nájemce (řidič) je povinen prověřit, 
zda je vozidlo řádně zamčeno a zabezpečeno proti vniknutí a odcizení a sdělit výsledný 
stav pronajímateli.

Příloha č. 3 - Práva a povinnosti stran při zabezpečení vozidla
1. Nájemce (řidič) je povinen při každém opuštění vozidla toto řádně zamknout a 

zabezpečit proti vniknutí a odcizení.

2. Nájemce (řidič) nesmí pro zamykání ani odemykání vozidla používat klíč od vozidla ani 
v něm umístěné dálkové ovládání.

3. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel záměrně deaktivoval dálkové ovládání 
umístěné v klíčku od vozidla a nájemce (řidič) nesmí podnikat kroky k jeho aktivaci.

4. Nájemce (řidič) je povinen vozidlo zamykat a odemykat výhradně přívěskem dálkového 
ovládání autoalarmu, který je spolu s klíčem od vozidla na jednom kroužku.

5. Nájemce (řidič) smí dálkovým ovládáním autoalarmu vyslat impuls k zamčení vozidla 
jen v situaci, kdy jsou zavřeny všechny dveře, okna i kapota vozidla.

6. Po každém zamčení vozidla (pomocí přívěsku dálkového ovládání autoalarmu) je 
nájemce (řidič) povinen manuálně zkontrolovat, zda jsou dveře vozidla opravdu 
zamčené.

7. Nájemce (řidič) bere na vědomí, že pokud poruší výše uvedené povinnosti, tak může 
dojít k tiché aktivaci alarmu, která spouští sled událostí, které mohou i v průběhu 
pronájmu vyústit v příjezd bezpečnostní agentury, která přijede zajistit pronajaté vozidlo,
jež bude díky aktivaci alarmu považovat za ukradené.

8. Nájemce (řidič) bere na vědomí, že aktivovaný tichý alarm lze deaktivovat stisknutím 
odemykacícho tlačítka na přívěsku dálkového ovládání autoalarmu. 

9. Nájemce (řidič) bere na vědomí, že v případě nejistoty ohledně stavu tichého alarmu se 
lze na tento stav telefonicky dotázat pronajímatele (operátora). V případě jeho 
nedostupnosti je možné nechat vzkaz v hlasové schránce.
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Příloha č. 4 - Práva a povinnosti stran v případě, že se nájemce
stane s pronajatým vozidlem účastníkem dopravní nehody 
či v případě, kdy na vozidle vznikla škoda

Pro případ, že se nájemce, řidič nebo jakákoliv osoba, které nájemce vozidlo svěřil k řízení či 
jinému užití (nájemce, řidič či jakákoliv další osoba, které nájemce vozidlo svěřil k řízení či jinému 
užití, jsou dále společně v této příloze označováni jen jako „řidič“), stane s pronajatým vozidlem 
účastníkem dopravní nehody, smluvily strany následující povinnosti, jejichž splnění je nájemce 
povinen zajistit:

1. V případě jakékoliv dopravní nehody je řidič povinen neprodleně zastavit vozidlo, 
zabezpečit místo dopravní nehody a v případě potřeby poskytnout první pomoc a 
přivolat záchrannou službu. Dále je povinen zdržet se požití alkoholického nápoje a užití
jiné návykové látky po dopravní nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda
před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku, 
vždy však do doby příjezdu policisty, učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám 
nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody a spolupracovat při 
zjišťování skutkového stavu.

2. V případě jakékoliv dopravní nehody je řidič dále povinen splnit povinnosti vyplývající 
z čl. 14 obchodních podmínek, ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů, a z dalších obecně závazných právních předpisů.

3. Řidič je VŽDY povinen k dopravní nehodě přivolat Policii ČR a sepsat protokol o 
dopravní nehodě.

4. Nájemce nebo řidič je také povinen o dopravní nehodě neprodleně informovat 
pronajímatele na telefonním čísle +420 530 514 214 a poskytnout mu součinnost při 
vyřízení pojistné události s pojistitelem, zejména mu neprodleně předat všechny 
potřebné informace a dokumenty, plnit ohlašovací povinnost vůči pojistiteli a odpovídat 
na výzvy pojistitele.

5. Nájemce nebo řidič je také povinen kontaktovat nonstop asistenční službu 
ASSIST 4 YOU na čísle: +420 606 046 046 a postupovat dle jejích pokynů. Zejména je 
povinen dbát pokynů pojišťovny ohledně odtahové služby a ohledně servisu, do kterého 
bude vozidlo odtaženo. Nájemce ani řidič nesmí využít služeb jiné odtahové služby než 
té, jejíž název mu pojišťovna sdělí.
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Pro případ, že na pronajatém vozidle vznikne škoda, smluvily strany následující povinnosti, jejichž 
splnění je nájemce povinen zajistit:

1. Nájemce nebo řidič je povinen k šetření vzniku škody přivolat Policii ČR.

2. Nájemce nebo řidič je povinen o vzniku škody neprodleně informovat pronajímatele na 
telefonním čísle +420 530 514 214 a poskytnout mu součinnost při vyřízení pojistné 
události s pojistitelem, zejména mu neprodleně předat všechny potřebné informace a 
dokumenty, plnit ohlašovací povinnost vůči pojistiteli a odpovídat na výzvy pojistitele.

3. Nájemce nebo řidič je také povinen kontaktovat nonstop asistenční službu 
ASSIST 4 YOU na čísle: +420 606 046 046 a postupovat dle jejích pokynů. Zejména je 
povinen dbát pokynů pojišťovny ohledně odtahové služby a ohledně servisu, do kterého 
bude vozidlo odtaženo. Nájemce ani řidič nesmí využít služeb jiné odtahové služby než 
té, jejíž název mu pojišťovna sdělí.

Nájemce bere výslovně na vědomí, že v případě, kdy nesplní některou z povinností dle této přílohy, 
či kdy nezajistí splnění některé z povinností dle této přílohy ze strany řidiče, vzniká pronajímateli 
nárok na náhradu případné újmy vzniklé porušením této povinnosti.

Příloha č. 5 - Užití vozidla vybaveného LPG nádrží

1. Nájemce (řidič) je povinen řídit se těmi částmi návodu k obsluze vozidla, které popisují 
specifika LPG provozu.

2. Nájemce (řidič) nesmí do vozidla čerpat LPG palivo samostatně, ale vždy musí o čerpání
paliva do vozidla požádat obsluhu některé z oficiálních čerpacích stanic. 

3. Na výzvu obsluhy čerpací stanice je nájemce (řidič) povinen připravit vozidlo pro 
tankování LPG tím, že odšroubuje plastový uzávěr plnícího hrdla LPG nádrže. Toto 
hrdlo se nachází hned vedle plnícího otvoru pro benzín a je zřetelně označeno. 

4. Při tankování LPG smí nájemce (řidič) používat výhradně takové redukce pro tankování 
LPG paliva, které jsou v dané zemi homologovány.

5. -
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Příloha č. 6 - Výčet dovolených servisních zásahů

1. Nájemce (řidič) nesmí na pronajatém vozidle provádět žádné servisní zásahy či úpravy 
kromě:

 doplnění správné (letní/zimní) kapaliny do ostřikovačů

 výměny žárovek ve venkovních světlech

 dohuštění pneumatik

 demontáž prutu antény autorádia před vjezdem do myčky

 opravy poškozené pneumatiky pomocí opravné sady a kompresoru, které jsou součástí 
výbavy vozidla (vozidlo není vybaveno zvedákem ani náhradním kolem). 

Ve všech těchto případech je nájemce (řidič) povinen postupovat podle návodu k obsluze 
vozidla.

2. Stane-li se vozidlo nepojízdným a jeho zprovoznění není možné zajistit některým z výše 
uvedených dovolených servisních zásahů, je nájemce nebo jím pověřený řidič povinen 
kontaktovat pronajímatele. Nájemci je také dispozici asistenční služba ASSIST 4 YOU na 
čísle: +420 606 046 046. 

Příloha č. 7- Práva a povinnosti stran při vrácení vozidla 
pronajímateli

1. Vrácení vozidla je realizováno vyplněním údajů v online formuláři v aplikaci pronajímatele 
nebo formou monitorovaného telefonického rozhovoru.

2. Nájemce (řidič) v průběhu procedury při vrácení vozidla řádně odpoví na otázky ohledně 
stavu vozidla a přebíraného vybavení, zejména jde o stav tachometru, hladiny palivových 
nádrží, potvrzení převzetí klíčů a dokladů od vozidla.

3. V závěru předávací procedury nájemce (řidič) opustí vozidlo a toto je dálkově uzamčeno 
pronajímatelem nebo pokynem z aplikace. Následně je nájemce (řidič) povinen prověřit, zda
je vozidlo řádně zamčeno a zabezpečeno proti vniknutí a odcizení a potvrdit výsledný stav 
pronajímateli slovně nebo v aplikaci.

4. Vozidlo je považováno za vrácené pronajímateli okamžikem potvrzení jeho převzetí 
pronajímatelem, a to po řádném protokolárním vrácení vozidla nájemcem.
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