VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU NOSIČŮ
Pronajímatel: S
 třešní nosiče BӧHM s.r.o., se sídlem K Hutím 1074/6, Hloubětín, 198 00 Praha,
IČ: 276 09 651, spisová značka: C118670 vedená u Městského soudu v Praze
PREAMBULE
Tyto VP upravují smluvní vztah sjednaný mezi Pronajímatelem a Nájemcem, jehož předmětem je
pronájem Nosičů.

I. Definice pojmů
1. VP se rozumí tyto všeobecné podmínky
pronájmu Nosičů.

Internetové
stránce
bez
registrace,
prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo osobně
v provozovně Pronajímatele.

2. Pronajímatelem se rozumí společnost
Střešní nosiče BӧHM s.r.o., se sídlem K Hutím
1074/6, Hloubětín, 198 00 Praha, IČ: 276
09 651, spisová značka: C118670 vedená u
Městského soudu v Praze.

2. Prezentace Nosičů na Internetové stránce je
pouze informativní a není návrhem k uzavření
Nájemní smlouvy ve smyslu § 1731 OZ.
Barevné odstíny Nosičů na obrázcích, jakož i
tvary, se mohou lišit od skutečnosti (vlivem
technických důvodu, nastavení monitoru, stáří,
osvětlení v místnosti, úhlu fotografie atd.).
Foto je ilustrační.

3. Nájemcem se rozumí zákazník - fyzická či
právnická
osoba,
která
uzavírá
s Pronajímatelem Nájemní smlouvu.
4. Nájemní smlouvou se rozumí smlouva
mezi Pronajímatelem a Nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem Nosičů.
5.
Potvrzením
o převzetí kauce/
Předávacím protokolem se rozumí potvrzení
o tom, že Pronajímatel převzal od Nájemce
kauci vč. její výše; dále je zde specifikován
Nosič, doba nájmu, výše nájemného a
potvrzení o tom, že byl Nosič Nájemcem
převzat.
6. Nosičem se rozumí střešní nosiče a boxy,
nosiče kol na tažné zařízení a na střechu,
nosiče lyží apod.
7. Internetovou stránkou se rozumí
internetová
stránka
Pronajímatele
www.pujcovna-nosice-boxy.cz,
na
které
Pronajímatel prezentuje Nosiče, které si
Nájemce může pronajmout včetně uvedení
aktuální výše nájemného a jejich dostupnosti.
8. OZ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
II. Rezervace Nosiče; Nájemní smlouva
1.
Na
základě
registrace
provedené
prostřednictvím Internetové stránky může
Nájemce přistupovat do svého uživatelského
účtu, ze kterého může provádět rezervaci.
Rezervaci může dále Nájemce provést na

3. Návrhem na uzavření Nájemní smlouvy je
Nájemcem
učiněná
rezervace; samotná
Nájemní smlouva je uzavřena jejím podpisem
v provozovně
Pronajímatele.
Učiněním
rezervace Nájemce stvrzuje, že se seznámil s
těmito VP, a že s nimi souhlasí. Aktuální znění
VP je uvedeno na Internetové stránce.
4. Nájemce prohlašuje, že veškeré údaje
uvedené v rezervaci jsou správné, pravdivé,
úplné a v okamžiku učinění rezervace platné.
5. Pronajímatel negarantuje dostupnost Nosiče
prezentovaného na Internetové stránce.
Zejména, nikoliv však výlučně, v případě
nedostupnosti Nosiče nebo chybně uvedené
výše nájemného Nosiče prezentovaného na
Internetové stránce si Pronajímatel vyhrazuje
právo rezervaci Nájemce zcela či částečně
odmítnout, resp. neuzavřít Nájemní smlouvu.
Nájemce si může ověřit dostupnost, resp.
cenu, osobně na provozovně Pronajímatele,
případně telefonicky nebo e-mailem.
6. V případě, že (i) si Nájemce rezervoval u
Pronajímatele Nosič, avšak Nosič nepřevzal
v souladu
s rezervací
nebo
s Nájemní
smlouvou, (ii) Nájemce zruší rezervaci ve lhůtě
kratší než 24 hodin před dohodnutým
termínem převzetí Nosiče, je povinen
Pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši
500,-Kč, splatnou na výzvu. Pronajímatel je
oprávněn započítat smluvní pokutu na již
uhrazené nájemné.

III. Cenové a platební podmínky; kauce
1. Nájemce se zavazuje platit nájemné a
všechny další poplatky spojené s užíváním
Nosiče řádně a včas. Aktuální denní sazby
nájemného jsou k dispozici na Internetové
stránce. Nájemné je splatné okamžitě při
vytvoření rezervace, resp. při podpisu Nájemní
smlouvy v případě, kdy není rezervace
vytvořena prostřednictvím Internetové stránky.
2. Nájemné a případné další poplatky spojené
s Nájemní smlouvou může Nájemce uhradit
Pronajímateli následujícími způsoby:
a)
v případě
rezervace
prostřednictvím
Internetové stránky - bezhotovostně převodem
na účet pomocí platební karty on-line
b) v případě osobní rezervace v provozovně
Pronajímatele - v hotovosti v provozovně
Pronajímatele nebo platební kartou přes
terminál
Pronajímatele
umístěný
v jeho
provozovně.
3. Pronajímatel je plátcem daně z přidané
hodnoty. Výše nájemného na Internetové
stránce jsou uvedeny jak bez DPH, tak i s DPH.
4. Při podpisu Nájemní smlouvy je Nájemce
povinen složit kauci, která bude po ukončení
Nájemní
smlouvy
vrácena.
V případě
prodloužení Nájemní smlouvy bude navíc
stržena úhrada za denní pronájem nad rámec
původní Nájemní smlouvy. V případě poškození
Nosiče nebo jeho ztráty či odcizení, je
Pronajímatel oprávněn tuto kauci použít na
úhradu nákladů spojených s opravou nebo
pořízením nového Nosiče stejné značky a typu
včetně příslušenství. V případě, že bude na
Nosiči nalezena nějaká závada nebo škoda
způsobená Nájemcem, bude vrácení kauce
pozdrženo do doby, kdy bude pojistná událost
vyřešena pojišťovnou nebo bude známa
přesná částka opravy poškozené části Nosiče
nebo jeho příslušenství.
IV. Převzetí Nosiče; doba nájmu; vrácení
Nosiče
1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu
určitou, počínaje dnem jejího podpisu, není-li
sjednáno jinak.
2. Nájemce je povinen převzít/vrátit Nosič
osobně v provozovně Pronajímatele na adrese
K Hutím 1074/6, Hloubětín, Praha, a to v
pondělí až v pátek od 9:00 hod. do 18:00,
v sobotu od 9:00 hod. do 13:30 hod., není-li
dohodnuto
jinak.
Přesný
termín

převzetí/vrácení je stanoven v Potvrzení o
převzetí kauce/ Předávacím protokolu.
3. Nájemce je povinen předložit Pronajímateli
při převzetí Nosiče platný doklad totožnosti
(cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz
apod.). Nájemce při převzetí Nosiče potvrdí
podpisem Potvrzení o převzetí kauce/
Předávacího protokolu i převzetí kompletních
dokumentů a klíčů patřících k Nosiči.
4. Pronajímatel Nosič namontuje na vozidlo
Nájemce. Bezprostředně po převzetí Nosiče je
Nájemce povinen Nosič prohlédnout a zjištěné
vady (závady, nedostatky, škrábance, chybné
upevnění
apod.)
nahlásit
Pronajímateli.
Nájemce převzetím Nosiče stvrzuje, že je Nosič
v řádném stavu pro silniční provoz, čistý a
nevykazuje žádné poruchy či jakékoliv
poškození a byl řádně upevněn na vozidlo. Za
jakékoli poškození Nosiče, které nebude
uvedeno v Potvrzení o převzetí kauce/
Předávacím protokolu odpovídá Nájemce.
5. Minimální doba pronájmu jsou dva dny (tj.
48 hodin), nedohodnou-li se smluvní strany
jinak. Vrátí-li Nájemce Nosič předčasně, nemá
tato skutečnost žádný vliv na výši nájemného.
6. Prodloužení Nájemní smlouvy je možné
pouze písemně nebo po telefonické domluvě se
souhlasem Pronajímatele nejméně však 24
hodin předem, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak. Pronajímatel není povinen
požadavku
Nájemce
vyhovět,
zejména
s ohledem na další rezervace Nosiče.
7. Nájemní smlouva zaniká (i) písemnou
dohodou Pronajímatele a Nájemce, (ii)
uplynutím sjednané doby, (iii) odstoupením od
Nájemní smlouvy. Po ukončení Nájemní
smlouvy je Nájemce povinen Nosič předat
pověřenému pracovníkovi Pronajímatele, který
Nosič z vozidla Nájemce odmontuje. Nájemce
odpovídá za Nosič až do okamžiku, kdy si
Pronajímatel Nosič fyzicky převezme a tuto
skutečnost potvrdí Nájemci svým podpisem
Potvrzení
o
převzetí
kauce/Předávacího
protokolu; od tohoto okamžiku se Nosič
považuje za řádně vrácený.
Pokud Nosič nebude vrácen řádně a včas, je
Pronajímatel
oprávněn
vedle
denního
pronájmu účtovat Nájemci smluvní pokutu ve
výši 10% z výše nájemného za každý započatý
den prodlení. Pokud Nosič nebude vrácen ani
na
základě
výzvy
Pronajímatele,
je
Pronajímatel
oprávněn
vedle
denního

pronájmu vyúčtovat Nájemci jednorázovou
smluvní pokutu ve výši aktuální prodejní ceny
Nosiče na stránkách www.stresninosice.cz.
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost
Nájemce vrátit Nosič Pronajímateli.
9. V případě ztráty, zničení nebo odcizení
Nosiče je Nájemce povinen platit nájemné, vč.
všech dalších poplatků, až do doby ohlášení
ztráty,
zničení
nebo
odcizení
Nosiče
Pronajímateli.
10. Pronajímatel může rovněž po Nájemci
požadovat náhradu škody ve formě ušlého
nájemného, tj. úhradu ztráty na nájemném,
pokud Nájemce vrátí Nosič poškozený či bez
příslušenství apod., a to až do dne, kdy
Pronajímatel může Nosič v řádném stavu
pronajmout dalšímu nájemci (tj. např. po dobu
opravy Nosiče).
11. Nájemce je pro případ svého prodlení
s vrácením
Nosiče
Pronajímateli
ve
stanoveném termínu srozuměn s tím, že
Pronajímatel ohlásí tento Nosič jako ztracený
nebo odcizený policejním, resp. správním,
orgánům, příp. podá žalobu na vydání věci u
příslušného soudu s tím, že důsledky, které z
takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout,
nese výlučně Nájemce. Nájemce ponese
veškeré související náklady, včetně nákladů
Pronajímatele na právní zastoupení.
V. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně
práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně
závaznými
předpisy
(zejména
ustanoveními §§ 1914 až 1925 a §§ 2316 až
2320 OZ).
2. Nájemce se zavazuje:
a) seznámit se s provozními podmínkami nebo
návodem k užití Nosiče před jeho prvním
užitím a při jakémkoli neporozumění si vyžádat
informace od Pronajímatele;

d) nemanipulovat s Nosičem, tj. zejména jej
nesundávat a neprovádět žádnou (de)montáž;
neprovádět jakékoli doplňkové změny a úpravy
Nosiče (polepy, vrtání, šroubování, apod.);
e) chránit Nosič před ztrátou a odcizením a v
případě ztráty či odcizení Nosiče toto okamžitě
nahlásit Pronajímateli;
f) nepřenechat Nosič do podnájmu, ani jej
nechat užívat třetím osobám zdarma či za
úplatu;
g) vrátit Nosič Pronajímateli v poslední den
nájmu, v bezvadném stavu s přihlédnutím k
obvyklému opotřebení.
3. Nájemce odpovídá za případné škody na
Nosiči a je povinen je nahradit Pronajímateli
(ztráta, odcizení, poškození funkce, viditelné
vzhledové poškození, nesprávná manipulace,
užívání v rozporu s účelem).
4. Nájemce je v případě, že Nosič není
způsobilý, oprávněn odstoupit od Nájemní
smlouvy, popřípadě požádat o výměnu Nosiče
(pokud není nezpůsobilost Nosiče způsobena
jeho nesprávným používáním Nájemcem).
5. Pronajímatel není odpovědný za jakoukoli
škodu, ztrátu nebo zničení Nosiče předaného
Nájemci. Pronajímatel odpovídá Nájemci nebo
třetím osobám pouze za škodu, která jim
vznikla v přímé souvislosti s pronájmem Nosiče
nebo
s jeho
používáním,
způsobenou
zaviněním nebo nedbalostí Pronajímatele, tj.
Pronajímatel odpovídá pouze za takovou
škodu, která vznikla vadou Nosiče, nikoli
vadným používáním, resp. upevněním, Nosiče
Nájemcem. Všechny takové ztráty nebo škody
je Nájemce povinen oznámit Pronajímateli do
24 hodin od jejich vzniku.
6. Nájemce bere výslovně na vědomí, že Nosič
není Pronajímatelem pojištěn.

b) dbát pokynů a doporučení Pronajímatele,
jak Nosič používat a jaká jsou max. povolená
váhová zatížení;

VI. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v
souladu s právním řádem České republiky.

c) užívat Nosič obvyklým způsobem přiměřeně
jeho povaze, chránit jej před poškozením,
řádně o
Nosič pečovat a ošetřovat jej a
v případě poškození toto okamžitě nahlásit
Pronajímateli;

2. Pronajímatel je oprávněn k pronájmu Nosičů
na
základě
živnostenského
oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor
nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává
Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká
obchodní inspekce vykonává ve vymezeném

rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
3. Spotřebitel má právo se pro mimosoudní
řešení spotřebitelských sporů (ADR) z Nájemní
smlouvy obrátit na příslušný subjekt, kterým je
Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869.
Webová adresa České obchodní inspekce je:
http://www.coi.cz.
4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů
zajišťuje
Pronajímatel
prostřednictvím
elektronické adresy praha9@stresninosice.cz.
Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle
Pronajímatel na elektronickou adresu, ze které
spotřebitel stížnost zaslal.
5. Pronajímatel není ve vztahu k Nájemci vázán
žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
§ 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
6. Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí
změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765
odst. 2 OZ.
7. Nájemce byl před uzavřením Nájemní
smlouvy seznámen s podmínkami zpracování
jeho osobních údajů, dostupných na webových
stránkách w
 ww.pujcovna-nosice-boxy.cz.
8. Je-li některé ustanovení těchto VP neplatné
nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí
ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností
nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení VP.
Pokud se jednotlivá ustanovení těchto VP
stanou neúčinnými, nebude tímto závazek z
Nájemní smlouvy uzavřené na základě těchto
VP ovlivněn.
9. Pronajímatel je oprávněn VP kdykoli změnit.
Nové podmínky jsou účinné dnem jejich
zveřejnění na Internetové stránce, a to pro
rezervace od tohoto okamžiku učiněné, pokud
nebude stanovena pro konkrétní změnu VP
účinnost pozdější. Nájemce zasláním rezervace
vždy vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním VP.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povinnosti
vzniklá
po
dobu
účinnosti
předchozího znění VP.
V Praze, dne …………..

