Variabilní symbol pro platbu vratné zálohy: ….998, číslo účtu: 2300203634/2010

Rámcová smlouva o poskytování služeb č.

Naše údaje:
Autonapůl, družstvo, se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno, IČ 29301751, číslo účtu: 2300203634/2010, zapsané v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Brně, oddílu Dr, vložce 5087, zastoupené předsedou družstva, Stanislavem Kutáčkem,

Vaše údaje:
Název firmy / organizace:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Kontaktní e-mailová adresa:
Kontaktní telefon:
Číslo účtu:
Adresa sídla:
Ulice a č.p.:
Město:
PSČ:
Země:
Doručovací adresa (pokud se liší od adresy sídla):
Ulice a č.p.:
Město:
PSČ:
Země:
Podpisem této smlouvy začínáte šetřit na provozu auta a zároveň i životní prostředí a parkovací místa ve městě. Stáváte se
Klientem Autonapůl. Proto, abyste mohl/a sdílet osobní auta Autonapůl, uzavíráte tuto rámcovou smlouvu (dále „Smlouvu“)
v souladu s ustanovením § 2321 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
1. Co Vám poskytne Autonapůl?
1.1. Dohodli jsme se, že na základě této Smlouvy Vám Autonapůl zpřístupní systém sdílení Vozidel a bude Vám pronajímat
Vozidla podle sjednaných podmínek po dobu trvání Smlouvy. Autonapůl funguje na principu tzv. car sharingu (sdílení
Vozidel mezi členy, resp. Klienty).
1.2. Autonapůl Vám umožní využívat kterékoli Vozidlo ze své Flotily po dobu trvání této Smlouvy ve Vámi zvolených
časových úsecích.
2. Jaké jsou Vaše povinnosti?
2.1. Jste povinen/povinna využívat Rezervační systém a dodržovat všechna pravidla sjednaná v této Smlouvě a ve
Všeobecných obchodních podmínkách. Zavazujete se zaplatit kauci ve výši 5 000,- Kč a platit řádně a včas sjednanou cenu
za užívání Vozidel.
2.2. Jste oprávněn/a uzavírat s Autonapůl Dílčí smlouvy o pronájmu vozidel.
2.3. Nesete nebezpečí škody na Vozidlech v době od jejich převzetí do jejich odevzdání dalšímu uživateli.
2.4. Osoba zastupující Klienta právnickou osobu při podpisu této rámcové smlouvy, ručí dle ustanovení §2018 a násl.
občanského zákoníku osobně za závazky Klienta, které mu z této rámcové smlouvy vzniknou.
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3. Kdo může používat vozidla Autonapůl?
3.1. Vozidla patřící do Flotily Autonapůl můžete využívat Vy v souladu s principy a pravidly sjednanými ve Všeobecných
obchodních podmínkách (dále VOP).
4. Vaše prohlášení a souhlasy
4.1. Prohlašujete, že jste se seznámil/a s VOP, Zásadami ochrany osobních údajů, Ceníkem a Reklamačním řádem, které tvoří
nedílnou součást této Smlouvy, a to v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy, prostřednictvím www.autonapul.cz,
a souhlasíte s nimi. Prohlašujete, že jste v písemné podobě převzal/a VOP, Zásady ochrany osobních údajů a Ceník.
Prohlašujete, že VOP, Zásady ochrany osobních údajů, Ceník a Reklamační řád považujete za součást této smlouvy a jste
jimi vázán/a.
4.2. Autonapůl oceňuje, že uzavřením této Smlouvy souhlasíte, že všechny osobní údaje, včetně případných citlivých údajů,
které jste poskytnul/a Autonapůl, je Autonapůl oprávněno zpracovávat, poskytnout nebo zpřístupnit v rozsahu, za účelem,
osobám uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů.
4.3. Jsme rádi, že podporujete různé způsoby komunikace a berete na vědomí, souhlasíte a žádáte, aby Autonapůl používalo pro
komunikaci s Vámi ohledně nabízených služeb: a) telefon, b) e-mail, c) SMS, d) Komunikační kanály dle VOP, nebo e)
jiné prostředky pro komunikaci na dálku.
5. Od kdy a na jak dlouho platí tato smlouva?
5.1. Smlouva je:
● platná dnem jejího podepsání Autonapůl a Vámi, a
● účinná aktivací Vašeho přístupu do Rezervačního systému.
5.2. Smlouvu je možné měnit a doplňovat na základě souhlasu Vás a Autonapůl formou písemně uzavřených číslovaných
dodatků, pokud není ve VOP uvedeno jinak.
5.3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
6. Pojmy s velkými počátečními písmeny
6.1. Pokud z této Smlouvy nevyplývá jinak, má každý pojem použitý v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem stejný
význam, který je mu přiřazen ve VOP.
6.2. Ještě zbývá, abyste si vybral/a dodatkové pojištění dle platného Ceníku. Zakřížkujte Vámi vybrané dodatečné pojištění,
pokud chcete:
Připojištění „Jistota PLUS“
V Brně dne
_____________________________________

V …………………., dne ………………

Stanislav Kutáček, předseda družstva

_______________________________________
Vaše jméno a příjmení:
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