
Všeobecné podmínky pronájmu vozidel v autopůjčovně 

Podmínky pronájmu 

Nájemce vozidla musí být držitelem platného řidičského průkazu skupiny B starší 18-ti let. Při podpisu smlouvy o nájmu vozidla předloží 
platný občanský a řidičský průkaz vydaný v České republice. Vozidlo půjčovny mohou užívat pouze osoby uvedené ve smlouvě o nájmu, 
které tyto podmínky splňují.  

Zápůjčka a vrácení vozidla 

Zápůjčka vozidla probíhá na pobočce společnosti AUTO KP PLUS RENT s.r.o. na adrese Doubská 525 Liberec, a to ve dnech od pondělí do 
pátku mezi 8:00 a 16:30, pokud není domluveno jinak. Den zapůjčení a vrácení jsou účtovány jako jeden den.  

Vždy platí, že vozidlo je vráceno ve stavu zápůjčky, tedy čisté a dotankované do hodnoty při zapůjčení (plná nádrž není pravidlem). Ve 
vozidle je zakázáno kouřit a převážet zvířata. Dále je zakázáno vůz jakkoli upravovat (tzn. polepovat, sundávat polepy, které na vozidle již 
jsou, demontovat jeho části,…). V takovém případě bude stanoven peněžní postih dle stupně poškození či znečištění. 

Kauce 

Při předání vozidla požadujeme vratnou kauci ve výši spoluúčasti (tedy 5.000 Kč). Tato částka je hrazena pouze v hotovosti v den podpisu 
smlouvy o nájmu. Kauce je určena pro případ pojistné události, škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelného znečištění a 
poškození interiéru vozidla. Částka, která je z kauce následně odečtena, je stanovena v den vrácení vozidla na základě posouzení stavu 
poškození. 

Cena pronájmu 

Součástí ceny pronájmu vozidla je nájemné, kompletní pojištění, servisní prohlídky a letní i zimní pneumatiky včetně výměny a uskladnění. 

 Najeté kilometry  

Cena pronájmu se u krátkodobých zápůjček neodvíjí od počtu ujetých kilometrů za dobu zápůjčky.  

Limit najetých kilometrů v případě dlouhodobého pronájmu bude vždy předem individuálně stanoven a má již vliv na výši měsíční splátky 
za pronájem. 

Podlimitní kilometry nejsou účtovány. V případě kilometrů nadlimitních budou účtovány 3 Kč bez DPH za ujetý kilometr. 

Platební podmínky  

V den podpisu nájemní smlouvy a zapůjčení vozidla zákazník hradí vratnou kauci ve výši spoluúčasti – 5.000 Kč (placenou v hotovosti) a 
zároveň i první měsíční splátku za pronájem vozidla (hrazenou kartou na terminálu půjčovny).  

Dále je již měsíční fakturace zákazníkům pravidelně zasílána e-mailem a placena převodem na účet společnosti AUTO KP PLUS RENT 
s.r.o.  

Fakturace probíhá přibližně 10. den měsíce. 

Sankce 

V případě ztráty některých součástí výbavy vozidla může být zákazníkovi udělena sankce.  

V případě ztráty klíče od vozidla je objednání a zprovoznění nového klíče zákazníkovi účtováno v plné výši. Za ztrátu malého technického 
průkazu účtujeme poplatek registru vozidel za vystavení nového osvědčení o registraci vozidla – 100 Kč + poplatek za vyřízení žádosti 500 
Kč. 

 Další případy budou posuzovány individuálně. 

 Sankce za poškození a znečištění vozidla jsou již popsány výše v odstavci Zápůjčka a vrácení vozidla. 

Pojištění 

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou havarijně 
pojištěny se spoluúčastí 5 %, min. však 5.000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Pojistné události na čelním 
skle vozidla jsou řešeny bez spoluúčasti.  

Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo 
předmětů z vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše vzniklé škody převyšuje výši kauce, nájemce je povinen rozdíl 
uhradit. 

Nehody a poruchy 

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu či poruchu na zapůjčeném vozidle, a to telefonicky pronajímateli vozidla. Při střetu 
s jiným účastníkem silničního provozu musí škodu ohlásit policii a vyžádat si od ní doklad o provedeném šetření. Následná oprava bude 
probíhat výhradně v autorizovaném servisu společnosti AUTO KP PLUS. Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení je k 
dispozici asistenční služba. 

Již existující poškození na vozidle budou při převzetí vozidla vyznačeny na Předávacím protokolu. 


