
Obchodní Podmínky 

1. Přívěs se objednává vyplněním rezervačního formuláře na webových stránkách: 

www.elektrikarpce.cz nebo telefonicky. Pravdivost uvedených údajů potvrdí zákazník 

(organizace) svým podpisem (razítkem) a bude ověřena pomocí občanského a řidičského 

průkazu. 

2. Půjčení přívěsu je možné pouze osobě starší 18 let vlastnící platný řidičský průkaz. 

3. Zákazník zaplatí za půjčený přívěs (a doplňkové příslušenství nad rámec standartního) vratnou 

zálohu a půjčovné dle aktuálně platného ceníku. 

4. Pronajímatel si může pro svoji jistotu vyfotografovat zákazníkovo vozidlo společně s půjčeným 

přívěsem a ten s tím souhlasí. 

5. Zákazník je povinen vrátit zapůjčený přívěsný vozík včas a ve sjednaném termínu, tj. den a 

hodina – V případě nedodržení data vrácení může pronajímatel účtovat navýšené poplatky 

dle aktuálního ceníku. 

6. Přívěsy je možné přebírat (půjčení i vrácení) ve všední dny od 8:00 do 18:00 hod.: mimo tyto 

hodiny možnost vyzvednutí (vrácení) za jednorázový poplatek 200kč. Platí také pro víkendy a 

svátky)  

7. Přívěsný vozík se pronajímá minimálně na jeden den. Časová sazba je stanovená na každých 

započatých 24 hod. 

8. V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčený přívěsný vozík ve 
sjednaném termínu, je povinen informovat o prodloužení doby za půjčení, a to nejméně 12 
hod. před uplynutím sjednaného termínu vrácení vozíku.  

9. V případě, že zákazník zapůjčený přívěsný vozík ve sjednaném termínu nevrátí a neinformuje 
o tom včas dle bodu 8., je povinen uhradit za každý započatý den nad sjednaný termín 
půjčovné ve výši dle ceníku a pokutu ve výši 100 % příplatku půjčovného dle platného ceníku 
za nedodržení termínu pro vrácení přívěsného vozíku, a to s ohledem na narušení 
rezervačního systému.  Pokud nebude přívěs vrácen do 24 hod po sjednaném čase – bude 
nahlášen jako odcizený policii ČR. 

10. Smlouvu lze prodloužit pouze osobním jednáním (vypsáním nové smlouvy). 

11. Při ztrátě technického průkazu hradí nájemce pronajímateli paušální částku: 1500 Kč. 

12. Při jízdě mimo ČR zákazník informuje pronajímatele a přebírá zákazník veškerou 

zodpovědnost za přívěs. 

13. Zákazník je povinen vrátit přívěsný vozík zbavený všech nečistot způsobených provozem. 

V případě vrácení znečistěného vozíku je zákazník povinen uhradit poplatek 400 Kč za náklady 

na vyčištění. 

14. V případě že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení přívěsu, nebo vrátí 

přívěsný vozík před termínem, nemá nárok na vrácení poměrné částky za zapůjčení předmětu. 

15. Proražené a píchlé pneumatiky hradí zákazník dle skutečné ceny určené servisní firmou za 

opravu. 

16. Při vrácení nepoškozeného zapůjčeného vozíku, včetně příslušenství bude záloha vrácena zpět 

v plné výši. 

17. Vzhledem k víření a cirkulaci vody za tažným vozidlem hrozí nebezpečí vniknutí vody do 

nákladového prostoru přívěsu. Proto je nutné uložený náklad vždy vhodným způsobem 

zabezpečit proti poškození, např. fólií. 

18. V případě úplného zničení, odcizení či ztrátě zapůjčeného přívěsného vozíku nebo jeho 

příslušenství, bude při vrácení zálohy za zapůjčení vyúčtována náhrada škody, která se v tomto 

případě bude rovnat ceně nového přívěsného vozíku dle platného ceníku a jeho příslušenství.  

http://www.elektrikarpce.cz/


19. V případě částečného poškození, při němž došlo k jakémukoli poškození vypůjčeného 

přívěsného vozíku, které neodpovídá běžnému opotřebení, je zákazník povinen uhradit 

náhradu škody odpovídající ceně dílu nebo jeho opravy, kterou určí odpovědný pracovník 

firmy.  

20. Zákazník je povinen neprodleně nahlásit pronajímateli a Policii ČR - ztrátu, zcizení nebo úplné 

zničení zapůjčeného přívěsného vozíku. Přívěsy nejsou havarijně pojištěny, veškeré škody 

hradí zákazník, a to maximálně do 14 dnů od škodné události. Přívěsy mají sjednané povinné 

ručení.  

21. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, která vznikne vinou špatného 

zacházení, poruchou či poškozením zapůjčeného přívěsného vozíku. Zároveň nájemce přebírá 

veškerou zodpovědnost po dobu pronájmu vozíku při provozu na pozemních komunikací 

včetně spáchaných přestupků a porušení dopravních předpisů v dané zemi, kde se s vozíkem 

pohybuje. Následující škodu či výzvu k úhradě je povinen nájemce uhradit pronajímateli nebo 

příslušnému státnímu orgánu či osobě, které svým počínám tuto škodu způsobil neprodleně 

do 3 pracovních dní není-li sjednáno jinak.  

22. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že:  

- přívěs převzal v řádném technickém stavu  

- dává souhlas se ke zpracováním osobních údajů pro kontrolní účely, pokud by bylo podezření 

na spáchání přestupku nebo dopravní nehody případně újmě třetím osobám či trestnému činu 

v době zapůjčení vozíku, osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám jako jsou 

záchranné složky, policie a příslušné státní orgány. Doba zpracování je 1 rok od udělení 

souhlasu. 

- přívěs bude používán v souladu se svým určením, zákazník nebude úmyslně přívěs ničit, 

používat v těžkém terénu, montovat na přívěs přídavná zařízení, nevhodně nakládat a 

upevňovat náklad, dělat úpravy, odstraňovat nápisy, přetěžovat jej apod. 

Zákazník je zodpovědný za veškeré škody způsobené špatným zacházením a porušením podmínek 
půjčovny a je povinen půjčovně uhradit případnou vzniklou škodu.  
 

23.  Přívěs je pojištěn zákonným pojištěním vozidel. Za veškeré škody na přívěsu nebo odcizení 
nebo ztrátě příslušenství k vozíku (hever, kurty, rezerva) zodpovídá Nájemce. Za škody, které 
Pronajímateli vzniknou na přívěsu při dopravní nehodě nezaviněné Nájemcem a nebudou 
uhrazeny pojišťovnou odpovídá v plné výši Nájemce a zavazuje se tuto škodu uhradit. 
Pronajímatel zakazuje odstavení vozíku mimo hlídané parkoviště, oplocený uzamčený 
pozemek a zapůjčení třetí osobě, porušením tohoto zákazu jdou veškeré případné škody 
(poškození, vandalizmus, zcizení přívěsu apod.) k tíži Nájemce.  

24.  Příslušenství k zapůjčenému vozíku: rezerva, taška vybavená zvedákem, klíčem pro povolení 

kola, vestou, lékárničkou, trojúhelníkem, sadou žárovek, 2x kurta (u autovleku 4x), redukce 

zásuvky. Při ztrátě nebo odcizení tašky s nářadím je povinen Nájemce uhradit poplatek v 

hodnotě 2500 Kč. Při ztrátě nebo odcizení jednotlivých částí vybavení je Nájemce povinen 

uhradit chybějící část příslušenství dle platného ceníku u dodavatele. 

  



 


