ID smlouvy

Rámcová smlouva o nájmu dopravního prostředku
uzavřená podle § 2321 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi
1.
EMUJ a.s.
se sídlem:
Brno, Údolní 567/33, PSČ 602 00
IČO:
03103692
DIČ:
CZ03103692
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 7086
tel.:
778 75 28 28
e-mail:
info@emuj.cz
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú.: 2100607781/2010
jako pronajímatelem na straně jedné
(dále jen „EMUJ“)
a
2.

jméno a příjmení:
bytem:
datum narození:
ID: (při platbě použijte jako variabilní symbol)
tel.:
e-mail:

jako nájemcem na straně druhé
(dále jen „Klient“)
takto:
I.
Úvodní ustanovení
(1) Účelem této smlouvy je umožnit Klientovi, aby za sjednaných podmínek užíval Vozidla ve
vlastnictví EMUJ tvořící ve svém souhrnu jejich Flotilu a tím mj. přispěl k ochraně životního
prostředí a k omezení potřeby parkovacích míst ve městě a dosáhl snížení nákladů spojených
s provozováním a užíváním osobního automobilu.
(2) EMUJ je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku v České republice, jejímž
předmětem podnikání je mj. poskytování pronájmu dopravních prostředků (osobních
automobilů) na elektrický pohon.
(3) EMUJ bere na vědomí, že provozování osobních automobilů na elektrický pohon není na území
České republiky dosud běžně rozšířeno, a v návaznosti na to prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá
při vědomí, že dostupnost některých služeb potřebných k užívání automobilu na elektrický pohon
(např. služba dobíjení) může být v místě, kde hodlá takový automobil užívat, omezena.
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(4) Pojmy počínající velkým písmenem, jejichž význam není v této smlouvě definován, mají ten
význam, který jim připisují Všeobecné obchodní podmínky EMUJ a.s. (dále jen „VOP“), které
jsou nedílnou součástí této smlouvy.
II.
Předmět smlouvy
(1) Touto smlouvou se EMUJ zavazuje, že Klientovi zpřístupní systém sdílení Vozidel tvořících
Flotilu a bude mu za sjednaných podmínek po dobu trvání této smlouvy a na základě Dílčích
smluv pronajímat Vozidla tvořící Flotilu a Klient se zavazuje, že za to bude EMUJ hradit
sjednané nájemné, případně další platby spojené s užíváním Vozidel, jejichž výše je uvedena
v Ceníku tvořícím nedílnou součást této smlouvy. Systém sdílení Vozidel je založen na principu
tzv. carsharingu (sdílení Vozidel mezi Klientem a dalšími klienty EMUJ).
(2) Užívání jednotlivých Vozidel bude Klientovi umožněno poté, co tato smlouva nabude účinnosti.
Užívání Vozidel je možné s využitím internetového rezervačního systému nebo Čipové karty,
kterou Klient obdrží při podpisu této smlouvy.
(3) EMUJ umožní Klientovi užívat kterékoli Vozidlo ze své Flotily po dobu trvání této smlouvy
v Klientem zvolených časových úsecích, nebude-li již toto Vozidlo užíváno jiným klientem
EMUJ, který své oprávnění využil dříve.
III.
Předání a užívání Vozidel
(1) Klient je prostřednictvím Komunikačních kanálů oprávněn využívat služby EMUJ tak, jak je
uvedeno ve VOP, zejména je oprávněn uzavírat s EMUJ Dílčí smlouvy. Při uzavírání Dílčích
smluv je Klient povinen využívat Rezervační systém EMUJ.
(2) Klient je dále povinen dodržovat všechna pravidla sjednaná v této smlouvě a ve VOP, zejména
platit řádně a včas sjednané platby.
(3) Vozidla patřící do Flotily EMUJ je oprávněn užívat pouze Klient, a to v souladu s principy a
pravidly sjednanými ve VOP.
(4) Klient se zavazuje užívat Vozidla pouze k účelům obvyklým, tj. k jízdě po pozemních
komunikacích.
(5) Není-li v této smlouvě nebo VOP dohodnuto něco jiného, nese EMUJ náklady na provoz
Vozidel, náklady na jejich udržování ve stavu způsobilém řádného užívání ke sjednanému účelu,
jakož i náklady spojené s plněním daňových, poplatkových a pojistných povinností vyplývajících
z jeho postavení provozovatele Vozidel.
(6) Klient nese nebezpečí škody na Vozidlech v době od jejich převzetí do ukončení rezervace a
uzamčení vozidla.
IV.
Doba trvání smlouvy
(1) Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
(2) Tato smlouva nabývá účinnosti aktivací přístupu Klienta do Rezervačního systému.
(3) Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních
povinností stranou druhou a dále v případech upravených ve Všeobecných podmínkách
Pronajímatele pro užívání osobních vozidel na elektrický pohon. Účinky odstoupení od této
smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.
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(4) V případě skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou je Klient povinen vrátit
Čipovou kartu neprodleně zpět EMUJ, a to ve stavu, v jakém ji převzal s přihlédnutím k běžnému
opotřebení.
V.
Závěrečná ujednání
(1) Vztahy mezi Klientem a EMUJ neupravené touto smlouvou se řídí Ceníkem, Reklamačním
řádem, VOP a obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, a to v uvedeném pořadí.
(2) Klient při zaviněné škodě má povinnost zaplatit celou škodu do výše 10 000,- Kč. Při škodě nad
10 000,- Kč zaplatí spoluúčast 10%, minimálně však 10 000,- Kč, a maximálně 25 000,- Kč.
(3) Klient prohlašuje, že se seznámil s VOP, Ceníkem a Reklamačním řádem, které tvoří nedílnou
součást této Smlouvy, a to v dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy, prostřednictvím
www.emuj.cz a bez výhrad s nimi souhlasí. Klient prohlašuje, že v písemné podobě převzal
VOP, Ceník a Reklamační řád a prohlašuje a potvrzuje, že všechny tyto dokumenty považuje za
součást této smlouvy a že je jejich obsahem vázán.
(4) Klient souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, které při uzavření této smlouvy EMUJ poskytl,
mohl EMUJ zpracovávat, poskytnout nebo zpřístupnit v rozsahu za účelem a osobám uvedeným
ve VOP.
(5) Klient souhlasí s tím, aby EMUJ používal pro komunikaci s ním Identifikační údaje uvedené
v této smlouvě včetně telefonu, e-mailu, a zpráv SMS.
(6) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.
(7) Tato smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně.
(8) EMUJ a Klient se v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku dohodli, že pokud
některé z ujednání obsažených v této smlouvě, VOP, Ceníku nebo Reklamačním řádu odporuje
ustanovením občanského zákoníku, jde o projev vůle stran této smlouvy odchýlit se od ustanovení
občanského zákoníku a nahradit je ujednáními obsaženými v v příslušném smluvním dokumentu.
(9) Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze
stran a na důkaz toho připojují své podpisy.
V Brně dne

................................................................
EMUJ

Přílohy:

................................................................
Klient

- Všeobecné obchodní podmínky EMUJ
- Ceník EMUJ
- Reklamační řád
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