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Smlouva o nájmu osobního automobilu 
 
 
Pronajímatel : AUTOPROFI, s.r.o.,  
  IČ:  47540761 

DIČ:  CZ47540761 
se sídlem společnosti Příbram – Dubno 121  
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
Jednající jednatelem Radkem Větrovským  

 
a 
 
Nájemce  jméno a příjmení   

 
Adresa:         
 
 

 
následující osobní vůz 
 
Hyundai i40wg 1,7CRDi EXPERIENCE / VIN: KMHLC81UAGU123988 
 
SPZ 4SI 2245 
 
Stav km    
 
STAV VOZU:ve stavu nového vozu bez jediného škrábnutí apod. 
 
Datum vyzvednutí    1.12.2017  v 14:50 hod  
 
Datum navrácení      2.1.2018    
 
Nájemné   12.000,-Kč hotově za měsíc, platba předem 
 
Přijata kauce:  
 
Podpis pronajímatele: ………………………………… 
 
 
Vrácena kauce: 
Dne ……………………….  ve výši …………………………  
 
 
 
Podpis nájemce: ………………………………………. 
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1. CENA NÁJMU, PLATBY, PODMÍNKY 
 
Při krátkodobém nájmu vozidla 1-7dní je denní limit najetých kilometrů stanoven na km, max. však měsíční 
limit činí km.Při delším nájezdu kilometrů je účtováno ,-Kč vč.DPH za každý najetý kilometr, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak.  
Objednávku vozu uskutečňuje Nájemce osobně,  faxem,nebo emailovou korespondencí. Objednávka nemusí být 
doručena prostřednictvím datové schránky pronajímatele, tedy Autoprofi s.r.o.  
 
Objednávkou potvrzuje zájemce, že je seznámen se smlouvou o Nájmu .  
 
Potvrzení objednávky se uskutečňuje emailem, nebo faxem, nebo podpisem písemné objednávky .  
 
Nájemce je povinen do 3 dnů od potvrzení objednávky zaplatit zálohu ve výši 30% z ceny nájemného  
uvedeného v potvrzení objednávky , jinak není objednávka účinná, pokud se strany nedohodnou jinak.  
Doplatek nájemného je splatný v den vyzvednutí vozu .  
 
AUTOPROFI si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy po zaplacení zálohy , či doplatku , pokud nebude kvůli 
poruše  či havárii Osobní automobilu schopen službu poskytnout. V takovém případě budou záloha i doplatek 
vráceny do 7-mi dnů od doby, kdy měl být osobní automobil vyzvednutý.  
 
2. VYZVEDNUTÍ  A NÁVRAT VOZU 
 
(a)   Nájemce si vyzvedne Vozidlo v Pracovní době v datu a čase uvedených v Detailech Nájmu, Vozu a Řidiče .  
(b) Nájemce je povinen vrátit vozidlo v Pracovní době , v den a čas uvedených v Detailech Nájmu, Vozu a 
Řidiče. 
(c) Nájemce je povinen  auto vrátit čisté a pojízdné ve stavu odpovídajícímu tomu, jak jej převzal s přihlédnutím 
k době nájmu  a s  plnou nádrží. 
(d) Nájemce bere na vědomí, že Autoprofi  není povinno vrátit sjednanou částku nájemného za celou dobu 
nájmu uvedeného v Detailech Nájmu, Vozu a Řidiče,ani nemá povinnost  zajistit náhradní vozidlo pokud je vůz 
již vrácen nebo Nájemce upustí od použití vozu před dnem vrácení z jakéhokoli důvodu.  
(e) Nájemce bere na vědomí, že bez předchozího souhlasu RV Autoprofi , nemůže vrátit auto na jiné místo než 
místo v „Detailech Nájmu, Vozu a Řidiče´´uvedené a že jakákoliv změna místa má za následek povinnost 
uhradit náklady spojené s přemístěním Vozu . 
(f) Nájemce bere na vědomí, že nemůže vrátit auto po dni vrácení, které je uvedeno v Detailech  ,  bez 
předchozího souhlasu RV Autoprofi a že takováto neautorizovaná změna má za následek povinnost zaplatit 
RVAutoprofi trojnásobek sjednané denní sazby.  
 
3. NÁJEMNÉ A JINÉ PLATBY 
 
Nájemce se zavazuje zaplatit  Autoprofi : 
 
(a) Nájemné 
(b) Paušální poplatek 2.000,- Kč bez DPH za vrácení vozu mimo Pracovní dobu , bude li  AUTOPROFI převzat 
. 
(c) Paušální poplatek za vyčištění a umytí vozu, pokud tak nájemce neučinil před vrácením vozu  ve výši  
2.000,- Kč bez DPH  a 5.000,- Kč bez DPH byl li vůz odevzdán v hrubě znečištěném stavu.  
(d) Náklady s vyřizováním jakéhokoliv přestupku nebo nezaplaceného poplatku v době Nájmu     
(e) Náhradu za odevzdání vozu v jiném než sjednaném místě ve výši trojnásobku vzdálenosti od místa 
uvedeného v Detailech  a částkou 10 Kč bez DPH.   
(f) Úhradu jakékoli škody na voze nebo majetku třetí osoby způsobené vozem, nebo jeho použitím, bez ohledu 
na to zda jde o škodu způsobenou provozem či nikoliv . 
(g) Všechny poplatky, jejichž vznik způsobí nájemce v souvislosti s používáním vozu   
(h) Všechny parkovací nebo jiné pokuty a/nebo škody způsobené užitím vozu 
(ch) Jakékoli jiné poplatky , ke kterým se zavazuje ve vztahu k RV Autoprofi uzavřením této smlouvy.  
(i) Úhradu za nedotankování nádrže v částce odpovídající cenám na čerpací stanici . 
(j) Poplatek za vyproštění zapadlého vozu  a jeho následný odtah a opravu, bez ohledu na to zda je takováto 
situace  kryta pojištěním.  
(k) Náhradu za ztrátu na ušlém zisku RV Autoprofi paušální částku 1.000,- Kč bez DPH denně za dobu od doby , 
kdy mělo být Vozidlo vráceno, do doby než je uhrazena škoda způsobená Nájemcem.   
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5. PRODLENÍ S PLACENÍM  
 
Nájemce se zavazuje zaplatit všechny platby , poplatky  a náhrady dle této smlouvy . Při prodlení s placením má 
Autoprofi nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.   
 
6. PLATBY – hotově při navrácení vozu 
 
7. PROHLÁŠENÍ NÁJEMCE  
 
Nájemce prohlašuje že všechny informace , které poskytl Autoprofi v souvislosti s touto Smlouvou jsou 
pravdivé. 
Nájemce prohlašuje, že seznámil kohokoliv kdo bude mít právo Vůz po dobu Nájmu jakkoliv užívat se vším, 
s čím byl seznámen Autoprofi, zejména s obsahem smlouvy a s pravidly pro užívání Vozu a Vybavení a 
Přístrojů.   
Nájemce prohlašuje , že při zjištění jakékoliv závady, signalizace závady , při podezření na závadu, před 
zahájením jakékoliv kontroly , opravy nebo údržby a před tím, než bude kontaktovat AUTOPROFI prověří 
funkčnost vozidla v nejbližší autorizovaném servisu vozidla značky, který má najatý.    
 
8. PLATBY ZPROSTŘEDKOVATELE 
 
Pokud byla jakákoliv platba uskutečněna prostřednictvím cestovní kanceláře, či jiného zprostředkovatele , či 
obecně prostřednictvím třetí osoby , prohlašuje Nájemce, že tito nejsou zástupci pro účel peněžního přijmu. 
Jakýkoliv přeplatek bude tedy vyplacen Nájemci. Dále bere Nájemce na vědomí že voucher nebo jiné záruky 
opatřené Cestovní kanceláří nejsou považovány za přijatelnou garanci, nebo formu placení a zejména to 
nevylučuje odpovědnost Nájemce za  zaplacení. 
 
9. KAUCE   
 
Nájemce je povinen složit před převzetím vozidla kauci. Kauce se skládá v hotovosti , nebo platbou na účet  
Autoprofi. Platba na účet musí být v den přistavení vozu již připsána na účet Autoprofi, jinak je AUTOPROFI 
oprávněn vozidlo nepředat.   
Kauce slouží k zajištění všech plnění ke kterým se Nájemce zavazuje touto smlouvou včetně plateb za porušení 
smlouvy a ke krytí náhrad škod . 
Hotovostní Kauce  se stanovuje částkou uvedenou v „Detailech“ . 
Nároky na plnění dle této smlouvy, či vzniklé z jejího porušení, či náhrady škod nejsou limitovány výší kauce. 
Pokud bude nárok RV Autoprofi vyšší než je složená kauce, je Autoprofi oprávněn požadovat doplatek do 
skutečné výše.  
Kauce bude vrácena na  účet Nájemce uvedený v detailech nájmu do 15 dnů ode dne skutečného  vrácení Vozu. 
Pokud byl vůz poškozen, je Autoprofi oprávněn si ponechat celou kauci do doby zjištění pravděpodobné výše 
škody. Po jejím zjištění bude nájemci vrácena částka, která odhadem přesahuje výši škody. Zbylá částka bude 
vrácena poté, co bude Autoprofi uhrazena pojistná náhrada.   
Pokud bude pojistná náhrada činit méně , než náklady na opravu vozidla je povinen Nájemce uhradit rozdíl.  
 
10. ŠKODY NA VOZIDLE A POJIŠTĚNÍ 
 
Nájemce bere na vědomí že: 
(a) Vozidlo je havarijně pojištěné na škody na vozidle se spoluúčastí 10% minimálně však 10.000,- Kč. Nájemce 
se zavazuje uhradit částku odpovídající nákladům na opravu včetně výměny dílů použitých za nové do výše 
nepokryté pojistným limitem, nebo pojistným plněním, zejména částku, která je v pravidlech pojistného plnění 
označena jako spoluúčast .   
(b) Vozidlo je pojištěno na odpovědnost při provozu .Nájemce se zavazuje částku nad  pojistný limit v případě 
škody třetí osobě uhradit.  
 (c) Vybavení a Přístroje, stejně tak  jako  nářadí a jakékoli jiné vybavení a dokumenty související s vozidlem 
nejsou pojištěny  a Nájemce odpovídá za jejich ztrátu či poškození, bez ohledu na to jak ke ztrátě či poškození 
došlo.  
(e) Nájemce odpovídá za to, že v případě nehody jsou zjištěna všechny potřebná a správná data k uplatnění 
nároku na pojistné plnění od třetí osoby. Pokud Nájemce tuto povinnost nesplní , odpovídá za škodu, jako by jí 
způsobil sám a je povinen zaplatit částku, kterou  nebylo možno získat plněním od toho, kdo škodu způsobil.  
(f) Nájemce bere na vědomí, že škoda, která byl způsobena řidičem, který byl v době nehody pod vlivem 
alkoholu či drog, není pojištěna, v takovém  případě, se zavazuje Nájemce uhradit AUTOPROFI na výzvu 
zálohu na úhrady škody ve výši odhadu škody, kterou  Autoprofi provede a Nájemci oznámí.  
(g) V případě odcizení vozidla a zanechání OTP ve vozidle, nájemce hradí 10% z ceny vozidla, to samé se týká 
nedodání klíče od vozidla 
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11. POUŽITÍ VOZIDLA 
 
Nájemce se zavazuje , že zabrání tomu, aby  během nájemní doby  bylo vozidlo: 
(a) Řízeno neopatrně, neobezřetně a jiným než normálním způsobem 
(b) Používáno způsobem který ho může poškodit 
(c) Používáno za podmínek kdy je vozidlo nebezpečné nebo neschopné jízdy, nebo signalizující vážnou poruchu  
(e) Jezdilo po jakékoli silnici která není vyasfaltovaná nebo řádně udržovaná, projíždělo brody, vjíždělo do řek, 
potoků a moří,  písku, štěrku,  bahna  a na skládky.  
(f) Řízeno osobou pod vlivem alkoholu nebo drog  
(h) Řízeno osobou která není držitelem předepsaného řidičského průkazu pro daný typ vozidla v dané zemi 
v které provoz probíhá.  
(i) Řízeno osobou která není uvedena  v Detailech  
(j) Bylo ponecháno bez dozoru nezamčené, bylo ponecháno na ostrém slunci bez provedení zastínění 
(k) Používalo silnice značené výškou, šířkou nebo váhou jako nepovolené pro vozidlo a silnice s označením 
nevhodnosti používání pro vozy, 
(l) Použito pro ilegální účely nebo na závody, rallye, soutěže, nebo přípravné jízdy k nim 
(m) Použito na tažení jakéhokoli auta nebo přívěsu, nebo tažení čehokoliv 
(n) Použito na převoz lidí nebo majetku za nájemné nebo odměnu 
(o) Vezlo více lidí nebo větší váhu než je pro Vozidlo dovoleno předpisy nebo uvedeno v návodu Automobilu 
nebo upřesněno v Detailech .   
(p) Převáželo těkavé látky, plyny, výbušné nebo jinak ničivé nebo hořlavé látky 
(q) Natankováno nebo řízeno se špatným palivem, nebo mělo palivo kontaminované vodou nebo jinou složkou 
(r) Nájemce prohlašuje, že je odborně , psychicky i fyzicky schopen najatý automobil řídit a udržovat, nebo tak 
učiní prostřednictvím osoby, která je toho schopna a která bude jako řidič uvedena v Detailech .  
 
 
 
12. ŘIDIČI 
 
Nájemce bere na vědomí, že vozidlo může řídit pouze: 

(a) Osoby uvedené v Detailech vozu a řidiče   
(b)  Je povinen zajistit poskytnutí všech informací k řízení vozu 
(c)  Všichni řidiči musí vlastnit řidičský průkaz odpovídající Vozidlu a zemi v které je Vozidlo řízeno a 

v době řízení mít tento řidičský průkaz u sebe.  
 
13. ÚPRAVA VOZIDLA 
 
Nájemce není oprávněn dělat jakékoli úpravy nebo doplňky na vozidle .  
 
14. ZVÍŘATA 
 
Z důvodů možné alergické reakce následujících Nájemců  je zakázáno vpouštět do osobního automobilu 
jakákoliv zvířata. Pokud bude v autě zjištěn pobyt jakéhokoliv zvířete, bude auto považováno za hrubě 
znečištěné. V případě nutné desinfekce je povinen Nájemce, který toto ustanovení porušil uhradit RV 
AUTOPROFI mimo paušálního poplatku také skutečné náklady účtované odbornou firmou, která desinfekci 
provede.  
 
15. KOUŘENÍ 
 
Ve vozidle je zakázáno kouřit. Pokud bude zjištěno kouření ve voze , bude vozidlo považováno za hrubě 
znečištěné. Poškození Vybavení Nájemcem způsobené kouřením, bude považováno za znehodnocení vybavení. 
 
16. ÚDRŽBA A OPRAVA 
 
(a) V případě mechanického selhání automobilu ( vyjma Vybavení ) je povinen Nájemce okamžitě kontaktovat 
nejbližší autorizovaný servis daného výrobce  a zajistit opravu . Pokud oprava bude trvat déle než 48 hodin  a 
závada nebyla způsobená Nájemcem je zproštěn Nájemce od placení za dobu zbývající do doby Vrácení vozidla  
(b) Nájemce se zavazuje učinit všechny kroky k řádnému udržování vozidla, což zahrnuje i denní kontrolu 
funkčnosti všech přístrojů, světel, brzdové soustavy , stavu motorového oleje, vody a baterie stejně jako denní 
kontrolování případných poškození na vozidle. 
(c)  Autoprofi se zavazuje uhradit Nájemcem vynaložené výdaje spojené s opravou  jakékoliv elektrické či 
mechanické poruchy hnacího ústrojí nebo motoru vozidla  pokud : 
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 (1) Nájemce předem nutnost opravy nahlásí  
                  (2) Nájemce získá předchozí souhlas s opravou vozidla od Autoprofi. Souhlas musí   obsahovat 
předpokládanou částku opravy, rozsah opravy  a subjektu, který opravu provede   
 (3) Nájemce předloží řádný daňový doklad  od schválené opravny  
 (4) Škoda nebyla způsobená vinou nájemce, nebo řidiče nebo porušením této Smlouvy 
(5) Nájemce je  zodpovědný za použití správného paliva ( benzínu nebo nafty) a je jeho  povinnost se ujistit že 
tankuje správný typ paliva. 
(6) Nájemce je povinen uhradit všechny náklady spojené s vyprošťováním, odtahem vozidla pokud někde 
zapadlo nebo uvízlo . Jakékoliv uvíznutí je povinen nahlásit Autoprofi a bez jeho souhlasu nezahájit 
vyprošťování.  
 
17. ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ NEHODY 
 
(a) V případě jakékoli nehody je Nájemce povinen : 
 (1) Informovat okamžitě nejpozději ale do 6 ti hodin  Autoprofi 
 (2) Získat jména adresy a další identifikační údaje třetích osob a všech svědků a je-li škoda vyšší než 
50.000 Kč nahlásit událost nejbližší policejní stanici. 
 (3) Neuzavřít jakoukoliv formu dohody či smíru  s dalším účastníkem dopravní nehody či 
poškozenou osobou , neučinit žádnou nabídku na vyrovnání nebo podobné nabídky 
 (4) Řádně vyplnit požadovaný formulář pojištění , v případě zavinění jiným účastníkem provozu 
vyžádat si vyplněný formulář hlášení pojistné události. Podle možnosti dopravní nehodu, situaci na místě a 
všechny poškození na místě vyfotografovat.  
 (5) Pomáhat RV Autoprofi při zajišťování jakýchkoli pohledávek  vzniklých z nehody , zahrnující 
také všechny příslušné informace a účasti při soudním jednání k provedení důkazu. 
               (6) Uhradit RV Autoprofi náklady spojené s účastí na šetření dopravní nehody, byla li zaviněna 
Nájemcem, nebo řidičem Vozidla.  
 
 
 
18.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A  PŘEVZETÍ VOZIDLA  
 
 Nájemce bere na vědomí že  Autoprofi je oprávněn odstoupit od této  Smlouvy a kdykoliv převzít vozidlo ( a 
pro tento účel otevřít, vstoupit a přemístit vozidlo)bez jakéhokoli oznámení a že v takovém případě jsem povinen 
zaplatit  náklady spojené s převzetím vozu včetně nákladů odtahu pokud: 
 (a) Nájemce poruší jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy 
 (b) Pokud bude zjištěno, že Vůz byl převzat na základě  podvodu nebo zkreslením či zamlčením 
skutečnosti při uzavírání smlouvy, nebo dojde ke změnám které pokud by existovaly v době převzetí Vozu, byly 
by důvodem k odepření plnění ze strany RV Autoprofi.  
 (c) Pokud se vůz jeví zjevně jako zanedbaný 
  (d) Vozidlo není vráceno ve stanovený den nebo Autoprofi důvodně předpokládá,  že vozidlo tento 
den navráceno nebude 
 (e) RV Autoprofi dospěje na základě důvodných indicií , že bezpečnost pasažérů nebo stav vozidla je 
v ohrožení.  
 
V takovém případě nemá Nájemce právo na vrácení Nájemného a  Autoprofi je oprávněn vyúčtovat veškeré 
náhrady, které je oprávněno požadovat v případě vrácení vozu v řádném termínu.  
 
19. VÝMĚNA VOZU 
 
RV Autoprofi si vyhrazuje právo, dle vlastního uvážení, nahradit  na svůj náklad kdykoliv v průběhu trvání 
Nájmu Vůz stejným  nebo lepším vozidlem .  
 
20. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI RV AUTOPROFI  
 
(a) Po dobu , kdy dá Nájemce Vozidlo do servisu k opravě , neodpovídá   Autoprofi za ztrátu či poškození věcí 
Nájemce ponechané ve Vozidle.  
 (b) RV Autoprofi neodpovídá za jakoukoli ztrátu či škodu způsobenou na předmětech Nájemce přepravovaných 
ve Vozidle.  
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21. PRÁVA K VOZIDLU  
 
Nájemce bere na vědomí že s Vozidlem může nakládat pouze v rozsahu, jak to odpovídá jeho postavení 
Nájemce. Není oprávněn se vydávat za vlastníka Vozidla, dávat jej v zástavu, při opravě je povinen upozornit na 
vlastnictví   Autoprofi. Je povinen zabránit tomu, aby mohlo být na Vozidle uplatněno třetí osobou zadržovací 
právo.  
 
22. ZMĚNY 
 
Jakékoli změny této Smlouvy musí být sepsány písemně .  
 
23. ROZHODNÉ PRÁVO a ROZHODČÍ DOLOŽKA 
 
Tato Smlouva se řídí právem České republiky .  
 
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u 
Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno podle jeho Řádu. 
 
24. POČÍTÁNÍ ČASU 
 
Všechny dny pronájmu jsou počítány podle kalendářních dnů.  Nájemce je povinen zaplatit Nájemné za každý 
den užívání vozidla , den převzetí, jakož i den odevzdání, bez ohledu na to, kdy k tomu došlo se považuje za den 
Nájmu.  
Pozdější převzetí Vozidla neprodlužuje dobu určenou k odevzdání.   
Není li vozidlo přistaveno k převzetí v čas uvedený ve Smlouvě je oprávněn  Autoprofi účtovat Nájemné za další 
den  
 
 
 
 
25. ZASTOUPENÍ 
 
Nájemce bere na vědomí že: 
(a) RV Autoprofi není odpovědno za jakékoliv  prohlášení nebo informace poskytnuté jinou stranou než  
Autoprofi . 
(b) Pokud rezervaci učinil  někdo za Nájemce , jsou relevantní pouze informace, které si Nájemce ověří u 
Autoprofi  
(c) Pracovníci Autoprofi s kterými přijde do styku jsou oprávněni k poskytování informací s ohledem na 
postavení, které ve společnosti zastávají. Je povinností Nájemce si prověřit, že osoba, která jim informace 
poskytuje je k jejich podání oprávněná, pokud nejde o zjevně běžnou informaci vyplývající z běžného výkonu 
zjevné funkce .  
 
Pokud při uzavírání , nebo změnách smlouvy jedná za Nájemce fyzická osoba , která není zapsána v obchodním 
rejstříku jako osoba oprávněna za společnost jednat , musí se prokázat plnou mocí, nebo jinou listinou, která jí 
k uzavření nájemní smlouvy opravňuje. Pokud se ukáže, že taková osoba nebyla oprávněna jednat za společnost 
je považována sama za Nájemce. Strany si specielně sjednávají, že u fyzických osob, které byly zvoleny či 
jmenovány do funkce v statutárním orgánu společnosti, nebo statutárním orgánem  a nedojde k jejich zápisu do 
obchodního rejstříku  budou za Nájemce považováni jak společnost, tak taková fyzická osoba  a za závazky 
podle této smlouvy odpovídají společně a nerozdílně.  
Po dobu od převzetí vozidla do jeho odevzdání vykonává práva  a povinnosti Nájemce dle této smlouvy osoba 
uvedená jako řidič na prvém místě.  
 
26. STORNO POPLATKY 
V případě zrušení objednávky požadujeme: 
   

• 30 dní před termínem zapůjčení - 30% z celkové ceny nájmu  
• 15-29 dní před termínem zapůjčení - 50% z celkové ceny nájmu  
• 1-14 dnů před termínem zapůjčení - 80% z celkové ceny nájmu  
• v den zapůjčení - 100% z celkové ceny nájmu 
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27. KOMPLETNOST DOHODY 
 
Tato smlouva představuje kompletní smlouvu stran a nejsou jiné ústní závazky, záruky nebo dohody mezi 
stranami souvisejícími s touto Smlouvou .  
 
28. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ  
 
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovení , jeden exemplář pro  Autoprofi a jeden pro Nájemce  
 
 
V Příbrami dne    1.12.2017 
 
 
 
 
……………………………….                                                                               ……………………………….. 
        Autoprofi        Nájemce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINICE 
 
 " Nájemce“  Nájemcem podle této smlouvy je osoba uvedená v rubrice této smlouvy jako nájemce .  
 
„RV Autoprofi“  je obchodní společnost, která provozuje půjčovnu osobních automobilů.   
 
„osobní  automobil“  Pod pojmem osobní automobil  se rozumí automobil určený pro přepravu osob, pokud není ve 
smlouvě uvedeno jinak,   
 
"Výbava "  nebo „Vybavení „ dle  značky, modelu a typu  osobního  vozu . 
 
"Nájemné" je poplatek za nájem vozidla, zahrnující i Havarijní a Povinné pojištění.  
 
"Pojištění" znamená Povinné pojištění a Havarijní pojištění .  
 
"Povinné pojištění" znamená pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.   
 
"Havarijní pojištění“  znamená pojištění vozidla pro případ škody na vozidla.  
 
" Kauce " znamená zákazníkovu peněžitou záruku zaplatit škodu, náhradu ztráty a poplatky pro případ porušení smlouvy ,  
ztráty nebo škody.      
 
"Smlouva o nájmu osobního automobilu "  nebo „Nájemní smlouva“ znamená Smlouvu o nájmu a  Detaily Pronájmu 
Vozu a Řidiče a údaje uvedené v předávacím protokolu . 
 
„Detaily Pronájmu Vozu a Řidiče „  nebo také „Detaily“  jsou listinou, která je součástí smlouvy a charakterizuje Vozidlo, 
jeho vybavení , řidiče , termíny  a další podrobnosti předmětu nájmu a osob oprávněných Vůz používat.  
 
„Předávací protokol „ je listinou potvrzující v jakém stavu a s jakou výbavou Nájemce osobní  automobil převzal.  
 
"Nájemní Doba" znamená dobu nájmu uvedenou pod hlavičkou "Detaily Nájmu Vozu a Řidiče " v Nájemní Smlouvě nebo 
jakoukoli schválenou změnu a jakékoli prodloužení doby ve které bude vůz v majetku nebo držení nájemce. 
 
"Vůz" nebo „Vozidlo“ znamená automobil popsaný v "Detailech Nájmu, Vozu a Řidiče " a zahrnuje Automobil , 
Nářadí(pomůcky), Příslušenství,  Vybavení, Přístroje a jakékoli jiné vybavení, dokumenty, související s Vozem a jakékoli 
jiné příslušenství  které může  být, dle uvážení RV Autoprofi, poskytnuto.   
 
„ Pracovní doba „ znamená každý pracovní den od 8.00 do 17.00 
 
 


