
 

  

 
 
 

PODMÍNKY PRONÁJMU ELEKTROMOBILU REDMOBIL BMW i3 
 

I. 
Nájemné 

1. standardní nájem (vyjma nájmu uvedeného v bodě 2 těchto podmínek) 
a) nájemné na 1-2 dny činí 1.999,- Kč/ den, v nájemném je zahrnuto 200 km jízdy za den, za každý další 

kilometr přesahující součin počtu dnů x 200 km/den zaplatí Nájemce 5,- Kč  
b) nájemné na 3-5 dnů činí 1.799,- Kč/den, v nájemném je zahrnuto 200 km jízdy za den, za každý další 

kilometr přesahující součin počtu dnů x 200 km/den zaplatí Nájemce 5,- Kč  
c) nájemné na 6-7 dnů  činí 1.599,- Kč/den, v nájemném je zahrnuto 200 km jízdy za den, za každý další 

kilometr přesahující součin počtu dnů x 200 km/den zaplatí Nájemce 5,- Kč  
d) maximální doba nájmu činí 7 dnů 
e) doba nájmu se počítá na celé hodiny od převzetí do vrácení Předmětu nájmu. Pro vyloučení pochybností 

platí, bude-li Předmět nájmu převzat v určitou hodinu prvého dne (např. v 13 hodin), musí být vrácen  do 
téže určité hodiny následujícího dne (t.j. do 13 hodin) .  
Za každou další započatou hodinu zaplatí Nájemce nájemné ve výši 190,- Kč 

2. nájemné při využití čistících programů C-F (osobní vozidla a SUV) 
a) nájemné je ve výši 99,9 % slevy z nájemného uvedeného v článku I., bod 1, písm. a), t.j. 2 Kč/den za 

předpokladu, že Nájemce najede s Předmětem nájmu max. 30 km a Předmět nájmu vrátí do 1 hodiny od 
obdržení informační SMS Pronajímatele, že vozidlo Nájemce, které předal k mytí a čištění  je připraveno 
k vyzvednutí 

b) za každou další započatou hodinu zaplatí Nájemce nájemné  190,- Kč  
c) za každý další kilometr přesahující 30 ujetých km zaplatí Nájemce 5,- Kč 

3. Výše uvedené ceny jsou vč. DPH. 
4. Nájemce uhradí nájemné při předání Předmětu nájmu v hotovosti (event.  platební kartou). 

II. 
Práva a povinnosti Nájemce 

1. Nájemcem může být osoba, která dosáhla věku 21 let a nepřesáhla věk 70 let a má platné řidičské oprávnění 
po dobu nejméně 2 let.  

2. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu překročení sjednané doby nájmu na tel. 
č. +420 725 255 255. 

3. Nájemce není oprávněn přenechat k užívání Předmět nájmu třetí osobě. 
4. Nájemce je povinen udržovat Předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému 

opotřebení. 
5. O předání a převzetí Předmětu nájmu bude sepsán předávací protokol, v němž kromě jiného, budou vyznačena 

poškození Předmětu nájmu před předáním Předmětu nájmu Nájemci a po předání Předmětu nájmu 
Pronajímateli. 

6. Nájemce odpovídá Pronajímateli za škodu vzniklou užíváním Předmětu nájmu v rozporu s ustanovením 
článku II. smlouvy a zavazuje se ji Pronajímateli nahradit. 

7. Nájemce je povinen dodržovat pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Sankce za jejich 
porušení nese ze svého.  

8. Obdrží-li Pronajímatel jako provozovatel Předmětu nájmu následně po předání Předmětu nájmu výzvu 
správního orgánu ke ztotožnění osoby řidiče vozidla při spáchání přestupku porušením pravidel silničního 
provozu po dobu trvání nájmu,  Pronajímatel  výzvě správního orgánu vyhoví a Nájemce se zavazuje 
poskytnout správnímu orgánu součinnost ve správním řízení,  zaplatit  pokutu za přestupek a náklady řízení.  

 



 

  

 
 
 

9. Nájemce je povinen vždy k dopravní nehodě přivolat Policii ČR, neboť se bude jednat o škodu na majetku ve 
vlastnictví třetí osoby. 

10. Při dopravní nehodě je spoluúčast Nájemce ve výši  5.000,-  
11. Nájemce je povinen  Pronajímateli oznámit bez zbytečného odkladu dopravní nehodu, poškození, ztrátu nebo 

zničení Předmětu nájmu na tel. č. +420 725 255 255.  
12. V Předmětu nájmu je zakázáno kouřit. Nájemce se zavazuje pro případ porušení této povinnosti zaplatit 

Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 
13. Nájemce je oprávněn užívat  Předmět nájmu výlučně na území: České republiky a Slovenské republiky. 
14. Pokud Nájemce vrátí Předmět nájmu v silně znečistěném stavu (např. bláto na podlaze, sedadlech), zavazuje 

se zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč. 

  
III.  

Jistota  
1. Nájemce je povinen před převzetím Předmětu nájmu složit Pronajímateli  v hotovosti (ev. platební kartou 

formou blokace na kartě Nájemce ) jistotu ve výši 5.000,- Kč. 
2. Pronajímatel vrátí Nájemci jistotu po předání (vrácení) Předmětu nájmu za předpokladu, že Předmět nájmu 

bude vrácen bez vnitřního či vnějšího poškození.  
3. Bude-li  Předmět nájmu poškozen, je Pronajímatel oprávněn jistotu započíst na cenu opravy Předmětu nájmu. 
4. Pronajímatel je oprávněn započíst jistotu na smluvní pokuty uvedené v článku II. těchto podmínek pod body 

12. a 14. 
 

IV. 
Předání Předmětu nájmu Pronajímateli 

1. Provozní doba Pronajímatele je Po-Pá 7.00-21.00h, So-Ne 9.00-21.00h  
2. Nájemce je povinen vrátit  Předmět nájmu v provozní době Pronajímatele spolu s klíči od Předmětu nájmu a 

doklady, které převzal  (malý technický průkaz a potvrzení o zaplacení povinného ručení)  na adrese Brno, 
Jihlavská 672/31 ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.  

3. Při předání Předmětu nájmu předloží Nájemce Pronajímateli  smlouvu o nájmu, Pronajímatel vypočte výši 
nájemného dle těchto Podmínek nájmu a bude sepsán předávací protokol, jehož součástí bude osvědčení 
technického stavu Předmětu nájmu. 

V.  
Ostatní 

Účinnost podmínek nájmu 
Tyto podmínky nájmu dopravního prostředku nabývají účinnosti dnem 1.1.2020. 
 


