
 

 

Smluvní podmínky kingcars.cz 

 

Práva a povinnosti smluvních stran 
Právo užívat vozidlo má pouze vypůjčitel. 

Vypůjčitel se zavazuje dodržovat podmínky pro použití a údržbu vozidla, a to tak jak jsou stanovené v 

návodu k obsluze vozidla.  

Vypůjčitel odpovídá za škodu způsobenou na vozidle, kterou zavinil, ať už úmyslně či nedbalostně, a také za 

škodu, kterou způsobila třetí osoba, která nebyla oprávněná k užití vozidla, a vypůjčitel jí v rozporu se 

smlouvou vozidlo zapůjčil. O jakékoliv škodné události je vypůjčitel povinen bez zbytečného odkladu 

informovat, p. Jana Stacha na tel. čísle +420 728 528 735. Veškerou dokumentaci týkající se škodné události 

vypůjčitel předá půjčiteli bez zbytečného odkladu. Vypůjčitel má povinnost zabezpečit vozidlo proti krádeži. 

Společnost Kingcars doporučuje vypůjčiteli, aby automobil umisťoval pouze na hlídané parkoviště či jiný 

střežený prostor. 

Vozidlo nesmí bez předchozího souhlasu půjčitele opustit území České republiky.  

Vypůjčitel se zavazuje vrátit půjčiteli vozidlo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

Vypůjčitel je srozuměn s tím, že půjčitel má právo od Smlouvy kdykoliv odstoupit, pokud bude vozidlo 

potřebovat k firemním účelům či z provozních důvodů. V takovémto případě je vypůjčitel povinen vozidlo 

vrátit půjčiteli bez zbytečného odkladu. 

Vypůjčitel je povinen vrátit vozidlo se stejným množstvím paliva v nádrži jako mělo vozidlo při předání 

vypůjčiteli. 

Ve vozidle je zakázáno kouřit.  

Vypůjčitel je oprávněn provádět zkušební jízdu s vozidlem v terénu mimo silnici pouze se souhlasem 

půjčitele a za přítomnosti osoby půjčitelem pověřené. 

Vypůjčitel je srozuměn s tím, že ve vozidle je zabudované monitorovací zařízení, které monitoruje průběh a 

způsob jízdy.  

Vypůjčitel má odpovědnost za zabezpečení vozidla proti krádeži, půjčitel proto doporučuje, aby vypůjčitel 

vozidlo umísťoval pouze na hlídané parkoviště či jiný střežený prostor. 

Vypůjčitel je povinen dodržovat minimálně tato pravidla standartního užívání vozidla: 

• otáčkoměr u benzinových motorů nepřekročí hranici 5000 ot./min; 

• otáčkoměr u  naftových motorů nepřekročí hranici 4000 ot./min; 

• pokud je benzínový motor studený, je zakázáno vytáčet motor přes 4000 ot./min; 

• pokud je naftový motor studený, je zakázáno vytáčet motor přes 3000 ot./min; 

• vozidlo je zakázáno testovat mimo silnice 1. nebo 2. nebo 3. třídy; 

• ve vozidle je zakázáno převážet zvířata, nadměrný náklad a náklad velké hmotnosti. 

Vypůjčitel, podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se shromažďováním, 

zpracováváním a uchováváním osobních údajů nezbytných pro uzavření této smlouvy. 

 

Sankce 
Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy je 

vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu stanovenou individuálně dle závažnosti porušení až do 

výše 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení zjištěné povinnosti. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě do 5 

dnů ode dne, kdy byl půjčitel k úhradě smluvní pokuty vypůjčitelem vyzván. 

 

Závěrečná ustanovení 
Vypůjčitel bere na vědomí, že vozidlo je pojištěno, a to zákonným pojištěním odpovědnosti za škody 

způsobené provozem motorového vozidla a havarijním pojištěním se spoluúčastí ve výši 10%, min.10.000 

Kč 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a že 

nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení. 



 


