Obchodní podmínky / Nájemní smlouva
pro zapůjčení elektronických mýtných jednotek
uzavřené podle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).
1. Smluvní strany
Pronajímatel:
Název: MTX spol. s r.o.
Sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
IČ: 411 97 615
Údaje o zápisu v obchod. rejstříku: Společnost zapsána u Měst. soudu Praha, oddíl C/4600
Číslo účtu: 1003941-011/0100
Zastoupená:
Jméno a příjmení: Ing. Petrem Čihákem
Funkce: obchodní ředitel
Nájemce:
Údaje o nájemci jsou uvedeny v potvrzení objednávky
2. Předmět smlouvy, rozsah a platnost
2.1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností MTX spol. s r.o. (dále jen
jako „Pronajímatel“) a třetími subjekty (dále jen „Nájemce“) při výkonu podnikatelské činnosti Pronajímatele.
2.2.
Pronajímatel přenechává nájemci elektronické zařízení (dále jen jednotka) pro elektronickou úhradu mýtného na území
státu, který je uveden ve výpůjční smlouvě (dále jen země použití) a Nájemce se zavazuje vrátit jednotku po uplynutí dohodnuté
doby nájmu (dále též zapůjčení) v původním stavu s výjimkou vyčerpaného kreditu nebo jeho části. Pronájem je podmíněn
úhradou zálohy ve výši požadované Pronajímatelem a způsobem, který je uveden v potvrzení objednávky.
2.3.
Součástí zapůjčení jednotky je zprostředkování registrace vozidla a možnosti čerpat finanční limit (dále jen kredit) na
úhradu mýtného za průjezd placenými úseky dálnic, tunelů, mostů nebo za použití trajektů.
2.4.
Pronajímatel zapůjčí jednotku na základě objednávky nájemce a jejího potvrzení, zaslaného elektronickou cestou na
adresu Nájemce. Nájemce je povinen uvést v objednávce úplné a pravdivé údaje. Za škody způsobené nesprávným, nepravdivým
nebo neúplným vyplněním objednávky nese odpovědnost Nájemce. Zasláním objednávky stvrzuje nájemce souhlas s těmito
obchodními podmínkami/nájemní smlouvou.
2.5.
Přijetí nebo odmítnutí objednávky Pronajímatelem bude provedeno nejpozději následující pracovní den po doručení
objednávky Pronajímateli.
3. Převzetí, použití a vrácení mýtné jednotky
3.1.
Převzetí/vrácení jednotky Nájemcem bude provedeno v termínu, místě a způsobem uvedeným v potvrzení objednávky.
O převzetí i vrácení jednotky nájemcem bude sepsán předávací protokol ve dvojím vyhotovení, ve kterém bude mimo jiné uvedeno
číslo jednotky a stav předplaceného kreditu. Jedno vyhotovení obdrží Pronajímatel, druhé vyhotovení Nájemce. Při osobním
převzetí jednotky na odběrním místě (pouze v pracovních dnech) potvrdí Nájemce převzetí jednotky osobním podpisem
s uvedením dne a času převzetí.
3.2.
Bude-li Nájemci na jeho žádost zaslána jednotka spediční službou nebo poštou jako cenné psaní, bude součástí zásilky
jedno vyhotovení předávacího protokolu. Pokud Nájemce nezvolí úhradu zálohy při převzetí zásilky (tj. dobírkou), bude zásilka
odeslána nejdříve následující pracovní den po připsání zálohy na účet Pronajímatele. Jestliže úhrada proběhne více než tři pracovní
dny před dohodnutým termínem vypůjčení jednotky, bude jednotka odeslána tak, aby ji nájemce obdržel nejpozději poslední den
před požadovaným termínem počátku nájmu.

3.3.
Nájemce je povinen jednotku doručenou poštou/kurýrem převzít a přesvědčit se, zda nedošlo během transportu
k viditelnému poškození jednotky. V případě zjištění viditelného poškození je Nájemce povinen ihned informovat Pronajímatele.
V opačném případě se postupuje podle bodu 7.1.
3.4.
Použití jednotky a čerpání kreditu se řídí platnými předpisy provozovatele mýtného systému příslušného státu, pro který
je jednotka určena a pokyny, které Pronajímatel zašle současně s jednotkou.
3.5.
Nájemce je povinen zapůjčenou jednotku Pronajímateli vrátit v nepoškozeném stavu nejpozději v den uvedený
v potvrzení objednávky. O vrácení bude proveden záznam do předávacího protokolu. V případě vrácení jednotky poštou se za
vrácenou považuje jednotka doručená Pronajímateli. Kopii potvrzeného předávacího protokolu Pronajímatel zašle Nájemci
elektronickou poštou na udanou emailovou adresu.
4. Záloha, rezervace, nájemné
4.1.
Pronájem je podmíněn úhradou zálohy. Nájemce se zavazuje před zapůjčením jednotky zaplatit Pronajímateli zálohu ve
výši vyčíslené v potvrzení objednávky. Záloha je splatná před převzetím zapůjčené jednotky převodem na účet Pronajímatele,
platební kartou, dobírkou nebo v hotovosti při vyzvednutí jednotky v odběrním místě. Na uhrazenou zálohu vystaví pronajímatel
doklad.
4.2.
Pokud Nájemce objednává nájem jednotky s požadovaným termínem převzetí více než 5 dnů ode dne odeslání
objednávky, jedná se o rezervaci. Rezervace je oboustranně závazná uhrazením Zálohové faktury na kauci (připsáním zálohy na
účet pronajímatele).
4.3.
V případě osobního odběru začíná/končí běžet doba nájmu okamžikem převzetí/vrácení jednotky na odběrním místě. Při
zaslání jednotky poštou/kurýrem začíná běžet doba nájmu v souladu s termínem který je uveden v potvrzení objednávky a končí
doručením jednotky Pronajímateli.
5. Cena, platební podmínky, storno
5.1.
Ceník za zapůjčení jednotky a platební podmínky jsou uvedeny v potvrzení objednávky nebo na webových stránkách
Pronajímatele. Ceny a účtované položky se mohou lišit v závislosti na podmínkách provozovatelů mýtných systémů v jednotlivých
státech.
5.2.
Na základě došlé objednávky Pronajímatel vystaví dvě různé zálohové faktury s možností úhrady platební kartou,
převodem nebo vkladem hotovosti na účet Pronajímatele, nebo úhradou v hotovosti na odběrním místě.
První zálohová faktura - na kauci - je vratná. Slouží k rezervaci a zároveň jako jistina za jednotku. Je z ní hrazeno půjčovné,
aktivační a servisní poplatek a popř. jiné zúčtovatelné položky (např. smluvní sankce). Celková výše kauce se navyšuje o příplatky
za dlouhodobý pronájem.
Druhá zálohová faktura - na kredit - slouží pouze k úhradě poplatků za použití dálnic, popř. mostů, tunelů a trajektů (pokud to
provozovatel mýtného v dané zemi umožňuje). Obě zálohové faktury budou řádně vyúčtovány podle bodu 6. této smlouvy.
5.3.

Zálohová faktura na kauci – objednávka 6 a více dnů před převzetím – platba kartou, převodem nebo v hotovosti
– objednávka 5 a méně dnů před převzetím – pouze platba kartou nebo v hotovosti
Zálohová faktura na kredit – úhrada nejpozději při převzetí jednotky
Expresní příplatek – při objednání jednotky do 48 hod před požadovaným převzetím (v případě dostupné volné jednotky)
je účtován příplatek ve výši 500 Kč.

5.4.
Při osobním odběru je možnost úhrady pouze v hotovosti; platbu kartou nebo převodem je nutné provést pouze
v předstihu tak, aby při osobním odběru byla platba již připsaná na účet Pronajímatele.
5.5.

Storno podmínky
- 14 dnů a déle před datem převzetí jednotky je vrácená kauce ponížena o vzniklé náklady a storno poplatek 300 Kč.
- 7 až 13 dnů před datem převzetí jednotky je vrácená kauce ponížena o vzniklé náklady a storno poplatek 500 Kč.
- 6 dnů a méně před datem převzetí jednotky je vrácená kauce ponížena o vzniklé náklady a storno poplatek 1000 Kč.

6. Vyúčtování
6.1.
Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel není schopen ovlivnit termín vyúčtování mýtných transakcí. Vyúčtování je zcela
závislé na provozovateli mýtného systému. Konečné vyúčtování všech mýtných transakcí (např. doplatek za použití vozidla jiné
kategorie, sankce za nedodržení předpisů pro průjezd mýtnicí, atd.) uskutečněných zapůjčenou jednotkou může být
provozovatelem mýtného systému provedeno i dodatečně po již zaslaném vyúčtování. Nájemce se zavazuje uhradit transakce,
které byly vyúčtovány pro jím prokazatelně používanou jednotkou provozovatelem mýta dodatečně po již provedeném
vyúčtování, pokud k tomu bude Pronajímatelem vyzván.
6.2.

Případné sankce jsou uvedeny v bodě 7. této smlouvy

6.3.
Pokud bude úhrnná hodnota všech záloh uhrazených Nájemcem vyšší než vyúčtování, Pronajímatel vrátí vzniklý přeplatek
způsobem dohodnutým v potvrzení objednávky. Pronajímatel provede úhradu přeplatku odepsáním ze svého bankovního účtu
takto:
- jednotka pro Chorvatsko - nejpozději do 15-ti pracovních dnů od vrácení zapůjčené jednotky Nájemcem.
- Jednotka pro Itálii, Francii, Skandinávii - nejpozději do 60 dnů od vrácení zapůjčené jednotky Nájemcem
6.4.
Pokud je úhrnná hodnota účtovaných poplatků a případných sankcí vyšší než souhrn uhrazených záloh, je Nájemce
povinen uhradit nedoplatek dle splatnosti faktury vystavené Pronajímatelem v souladu s vyúčtováním provozovatele mýtného
systému.
6.5.
Vyúčtování má náležitosti daňového dokladu. Pokud Nájemcem uvedené bankovní spojení není funkční a Nájemce ve
stanovené lhůtě nereaguje na výzvy k upřesnění bankovního spojení, bude přeplatek vrácen na adresu objednatele poštovní
poukázkou. Vracená částka bude ponížena o náklady na tuto transakci.
6.6.
Ceny v Kč jsou stanoveny přepočtem měny státu provozovatele mýtného systému, a to v aktuálním interním devizovém
kurzu, který poskytne Pronajímatel na vyžádání.
7. Smluvní pokuta, sankce
7.1.
Pokud Nájemce nesplní svoji povinnost vrátit Pronajímateli zapůjčenou jednotku řádně a včas, je povinen zaplatit
Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý (i započatý) týden prodlení v plnění této povinnosti. Při nevrácení zapůjčené
jednotky nájemcem do 3 týdnů od dohodnutého termínu vrácení dle potvrzení objednávky je Pronajímatel oprávněn vyúčtovat
nájemci smluvní pokutu ve výši 1100,- Kč. Stejnou smluvní pokutu je Pronajímatel oprávněn vyúčtovat Nájemci, pokud zjistí
mechanické poškození zapůjčené jednotky nebo neoprávněný zásah do její funkčnosti, který přivodil nepoužitelnost jednotky.
7.2.
Pokud Nájemce nesplní svoji povinnost zaplatit Pronajímateli řádně a včas částku podle čl.6 této smlouvy a/nebo smluvní
pokuty dle článku 7.1., je povinen zaplatit Pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, i započatý den
prodlení v plnění této povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty nebo úroku z prodlení není omezena výše nároku Pronajímatele na
náhradu škody.
8. Reklamace, nároky z vad, odstoupení od smlouvy
8.1.
Není-li sjednáno jinak, musí být vady reklamovány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se uplatňuje vždy
písemně s doručením na adresu Pronajímatele.
8.2.
Reklamace nelze uplatnit na případy následného poškození předmětu pronájmu způsobeného neodborně provedenou
manipulací Nájemce či třetí osoby, na případy vzniklé zasláním chybných údajů Nájemcem a na případy způsobené
neodvratitelnými událostmi (vyšší mocí).
8.3.
Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno vždy písemně s doručením na adresu druhé strany. Odstoupení od Smlouvy
se nedotýká povinnosti Nájemce nahradit Pronajímateli vzniklou škodu i smluvní pokutu.
8.4.

Smluvní strany jsou povinny provést vypořádání svých závazků ve lhůtě 30 dnů po odstoupení od smlouvy.

9. Odpovědnost za škody
9.1.
Nájemce je povinen dodržovat pokyny provozovatele mýtného systému a řídit se jimi, stejně jako ostatní zákony a
předpisy jednotlivých států. MTX neodpovídá za škody způsobené při používání zapůjčené jednotky, např. za škody na zařízení
mýtné brány, na vozidle nájemce či na vozidlech ostatních účastníků silničního provozu.

10. Ostatní ujednání
10.1.
Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány
s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho
řádu jedním rozhodcem Mgr. Milanem Polákem. V případě, že tento rozhodce odmítne spor rozhodovat anebo nebude moci
rozhodovat, tak jediného rozhodce jmenuje předseda uvedeného Rozhodčího soudu. Předchozí věta nebrání tomu, aby
pronajímatel mohl uplatnit svá práva u obecného soudu příslušného dle platného a účinného občanského soudního řádu.
10.2.
Otázky rozhodčího řízení výše nevymezené se řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích
nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně též ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
10.3.
Smluvní strany se dohodly, že bez ohledu na shora uvedenou rozhodčí doložku mohou smluvní strany uplatnit své
případné nároky z této smlouvy u místně a věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb. o. s. ř.
11. Ochrana osobních údajů
11.1.
Podle §11 odst.1 zákona 101/2000 Sb. o „Ochraně osobních údajů“ nebude Pronajímatel osobní údaje poskytnuté
Nájemcem vyplněním a odesláním objednávky poskytovat třetím stranám s výjimkou stran, které se podílejí na splnění závazků
pronajímatele vyplývající z této smlouvy (Česká pošta, zásilkové a kurýrní společnosti atd.). Takto získané osobní údaje bude
Pronajímatel uchovávat po dobu nezbytně nutnou k účelu jejich zpracování.
11.2.
Pronajímatel může takto poskytnuté údaje kdykoli začít zpracovávat a využít pro své potřeby, např. pro zasílání
obchodních sdělení nebo nabízení obchodu a služeb.
11.3.
V případě nesouhlasu s ukládáním, popř. zpracováním osobních údajů musí být tento nesouhlas vyjádřen vždy písemně
s doručením na adresu Pronajímatele.
12. Závěrečná ustanovení
Právní vztah, který z této smlouvy vznikl, se v částech smluvně neupravených řídí občanským zákoníkem.

Platnost těchto Obchodních podmínek / Nájemní smlouvy je od 1.3.2017

