
Podmínky bezplatné výpůjčky 

 Vozidlo bude předáno na adrese Praha 6, Karlovarská 814/11, výherce se musí účastnit 
osobně; 

 O fyzickém předání vozidla bude sepsán mezi výhercem a pronajímatelem vozu předávací 
protokol a budou potvrzeny půjčovní podmínky, jinak není možné výhru předat; 

 Maximální měsíční nájezd je stanoven na 2.500 km, vyšší nájezd je zpoplatněn částkou 5 Kč 
za km a případně dalšími náklady způsobenými vyšším nájezdem; 

 Vozidlo je možné užívat pouze ve státech EU vyjma států, na které se nevztahuje pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve smyslu zák. č. 168/1999 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Ke každé cestě do států, na které se nevztahuje pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve smyslu zák. č. 168/1999 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, je výherce povinen si vyžádat souhlas pronajímatele; 

 Výherce nesmí přenechat vozidlo k užívání třetím osobám bez souhlasu pronajímatele 
(vyjma rodinných příslušníků), výherce odpovídá za užití vozu třetími osobami; 

 Výherce musí při užití vozidla dodržovat všechny účinné právní předpisy a maximálně 
předcházet škodám; výherce odpovídá za všechny případné sankce a pokuty za dopravní 
přestupky a správní delikty; 

 Výherce hlásí okamžitě všechny škody na voze. Každou dopravní nehodu, u které je tak 
stanoveno příslušnými předpisy, jakož i odcizení vozidla, je výherce povinen neprodleně 
ohlásit nejbližšímu oddělení Policie ČR a vyžádat si číslo jednací, pod kterým je oznámení 
vedeno. V ostatních případech musí být mezi účastníky nehody písemně a jednoznačně určen 
viník dopravní nehody, jinak výherce odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu; výherce se 
zavazuje uhradit pronajímateli spoluúčast ve výši 5 % (minimálně 5.000 Kč), a případně další 
prokazatelně související náklady v případě, že škoda na vozidle je hrazena z havarijního 
pojištění; v případě, že byla škoda způsobena vlivem alkoholu či jiných látek, porušením 
povinností řidiče anebo neoprávněným použitím či úmyslným anebo nedbalostním jednáním 
výherce, odpovídá výherce za veškeré škody bez omezení. 


