Všeobecné obchodní podmínky provozovatele :
GBARD HOLDING s.r.o.
se sídlem : Heydukova 1220/16, Praha 8 – 180 00
IČ: 28948327 , DIČ: CZ28948327
Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 155125.
Článek I.
VÁŠ SOUHLAS :
1. Vyjádření Vašeho souhlasu se zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek, Prohlášení
o ochraně osobních údajů a Vyloučení odpovědnosti uvedeným taktéž na těchto stránkách, je
vyžadováno při Vaší registraci i při odeslání jakékoli objednávky.
2. Svým souhlasem potvrzujete, že jste se seznámil s texty "Všeobecných obchodních
podmínek", "Prohlášení o ochraně osobních údajů" i Zřeknutí se odpovědnosti v aktuálním
znění. Vaše používání těchto webových stránek podléhá našemu právnímu upozornění.
Článek II
PLATNOST REZERVACE :
1. Předrezervace je prováděna na základě objednávky provedené nájemcem, kdy je následně
stanoven přesný termín předmětu pronájmu.
2. Rezervace je platná na základě platby uskutečněné v plné výši ze strany nájemce a písemném
potvrzení rezervace co do času a termínu ze strany pronajímatele s uvedením detailních
informací o předmětu a době pronájmu.
3. V odůvodněných případech, kdy nelze dodat nájemci požadovaný typ nebo barvu předmětu
pronájmu, vyhrazuje si pronajímatel právo přistavit uživateli srovnatelný předmět pronájmu.
4. Pronajímatel si také vyhrazuje právo objednávku zrušit v odůvodněných případech. Nájemce
v takovém případě nemá nárok na jakékoli odškodnění pokud je zrušení objednávky
odůvodněné.
Článek III
JAKÉ DOKLADY POTŘEBUJETE :
1. Základem jsou minimálně 2 platné doklady totožnosti. Platný doklad (OP nebo pas) a řidičský
průkaz příslušné skupiny platné v ČR. V ojedinělých případech může být požadováno
předložení dalších dokladů za účelem ověření totožnosti.
2. U podnikajících nebo právnických osob je třeba při prvním pronájmu doložit kopii ŽL nebo
platný výpis z obchodního rejstříku. Pokud za podnikatele jedná jiná osoba než statutární
zástupce, je třeba doložit plnou moc opatřenou razítkem a podpisem statutárního zástupce
ve shodě s údaji v obchodním rejstříku.
Článek IV
JAKÁ JE MINIMÁLNÍ DOBA PRONÁJMU:
1. Minimální doba pronájmu je uvedena u každého předmětu pronájmu individuálně.
2. Do doby pronájmu od 12 hodin včetně, se započítává čas na přistavení nebo odvoz předmětu
pronájmu. V případě překročení doby pronájmu bez předchozího písemného souhlasu
pronajímatele bude účtován pronájem za další den dle platného ceníku.
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Článek V
MINIMÁLNÍ VĚK ŘIDIČE :
1. Předmět pronájmu je zapůjčen pouze osobě, která v den počátku pronájmu dovršila
požadovaný věk uvedený konkrétně u předmětu pronájmu.
Článek VI
KAUCE :
1. Kauce je finanční garancí nájemce poskytnutou pronajímateli a slouží k zajištění závazku
nájemce plynoucího z předmětu smlouvy - nájmu. Nájemce tuto částku zaplatí bankovním
převodem (u soukromých osob lze též ručit směnkou po předchozí dohodě) před zahájením
pronájmu.
2. V případě, že nájemce zajistí svůj závazek plynoucí z předmětu smlouvy směnkou, prohlašuje,
že 100% finanční částky uvedené na směnce má osobně jako nájemce k dispozici a je si
vědom skutečnosti, že pokud tomu tak není, vozidlo by nebylo pronajato a bylo tedy získáno
podvodným jednáním ze strany nájemce.
3. Minimální výše kauce se řídí platným ceníkem i podmínkami a je uvedena u každého
předmětu pronájmu - pokud je vyžadována.
4. Pronajímatel má právo dle vlastního uvážení požadovat složení vyšší kauce než je výše kauce
minimální.
5. Jakákoli část kauce může být pronajímatelem použita na náklady vzniklé porušením smlouvy
nájemcem ( např. doplatek ceny při opožděném vrácení, smluvní pokuty apod. ) nebo na
náhrady za škody způsobené nájemcem (spoluúčast na nehodě ve výši nejméně 10% z ceny
vozu apod.).
6. V případě poskytnutí kauce formou směnky je pronajímatel oprávněn směnku kdykoli prodat
nebo s ní naložit dle vlastního uvážení.
7. Pronajímatel vrací nájemci složenou finanční kauci vždy bezhotovostním převodem na
bankovní účet z kterého byla odeslána není li smluvně stanoveno jinak. Finanční kauce se
vrací pouze za předpokladu, že nedošlo k porušení smlouvy, ujednání a pronajímatel nemá
vůči nájemci žádné pohledávky. V opačném případě je pronajímatel oprávněn kauci ponížit.
8. Zadržení nebo použití finanční kauce nezbavuje nájemce povinnosti plnění vyplívajícího ze
smlouvy.
Článek VII
CO ZAHRNUJE PRONÁJEM VOZIDEL :
1. Zákonné pojištění odpovědnosti vozidla z provozu na pozemních komunikacích, havarijní
pojištění se spoluúčastí nájemce, dálniční známku platnou pro ČR a vždy limitovaný počet
ujetých km u vybraných pronájmů,
Článek VIII
CO NEZAHRNUJE PRONÁJEM VOZIDEL :
1. Pohonné hmoty a provozní kapaliny ve vozidle, opotřebení pneu ve výši nad 0,5mm na
každých ujetých 1000 km nájemcem, defekty pneu, použití dojezdové sady, náhradní vozidlo
v případě nehody či poruchy a jakékoli další poškození bez ohledu na jeho druh, vznik, způsob
nebo charakter.
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Článek IX
DÁRKOVÝ POUKAZ :
1. Dárkový poukaz je listina vystavená pronajímatelem a opravňující nájemce vlastnícího
dárkový poukaz k využití služeb, které již byly v plném rozsahu uhrazeny.
2. Platnost poukazu je vždy uvedena na poukazu a je platná ode dne vystavení. K čerpání služeb
na základě poukazu je nutné jeho předložení v nepoškozené a čitelné podobě a splnění
podmínek pronajímatele, vztahujících se k předmětné věci, VOP a další.
3. Držitel dárkového poukazu je povinen s dostatečným předstihem (nejméně 90 kal. dní)
informovat pronajímatele o úmyslu čerpání každého poukazu a domluvit následně v daném
časovém úseku volný termín včetně náhradního s ohledem na provoz pronajímatele. V
případě mimořádných událostí, které pronajímatel nezavinil a je li čerpání služeb z dárkového
poukazu nemožné (nehoda vozidla apod.), si pronajímatel vyhrazuje právo poskytnout
náhradní plnění dle výběru vlastníka poukazu a to ve stejné hodnotě, za kterou byl poukaz
pořízen. V případě rozdílu ceny jde tato k tíži vlastníka poukazu. Dárkové poukazy lze vrátit ve
lhůtě 14 dnů od data nákupu. Výměna poukazu za hotovost není možná.
4. Dárkové poukazy, které nebyly uplatněny v době platnosti odpovídajícím způsobem,
propadají ve prospěch pronajímatele.
Článek X
ÚHRADA NÁJEMNÉHO :
1. Úhrada nájemného a dalších plateb je prováděna po odeslání a potvrzení objednávky
transparentním bankovním převodem, platební kartou nebo jiným pronajímatelem
akceptovaným způsobem a to vždy před zahájením samotného pronájmu.
Článek XI
NÁJEMCE - ŘIDIČ :
1. Předmět pronájmu - Vozidlo je standardně pronajato jednomu řidiči.
2. V případě potřeby lze do smlouvy bezplatně zanést další řidiče. Toto platí i v případě nájmu
našeho profesionálního řidiče.
3. Každý další řidič uvedený ve smlouvě svým podpisem souhlasí s obsahem smlouvy i VOP a
stává se dalším nájemcem se všemi právy i povinnostmi.
Článek XII
POVINNOSTI NÁJEMCE :
1. Nájemce je povinen dodržovat všechny platné předpisy , zejména pravidla silničního provozu
a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku či zdraví.
2. Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky prokazatelně spáchané v době nájmu a to
do sedmi dnů od doručení výzvy pronajímatelem. Nájemce je povinen předat vozidlo ve stavu
v jakém jej převzal.
3. Nájemce je oprávněn vozidlo užívat v souladu se smlouvou pouze na území České republiky.
Cesty do zahraničí jsou povoleny pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.
Článek XIV
NÁHRADA ŠKODY:
1. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na předmětu pronájmu,
poškození nebo jeho zničení, odcizení předmětu pronájmu nebo jeho části, musí nájemce
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2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

ihned ohlásit pronajímateli a policii, a zároveň musí zajistit soupis všech účastníků, svědků,
vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih
pojišťovny uplatněn proti nájemci.
Náhrada škody je vždy vymáhána po všech nájemcích uvedených ve smlouvě.
Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na
vozidle nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu.
Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele
nehody, nebo při jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, kdy nelze
uplatnit náhradu škody z jiného pojištění, zaplatit spoluúčast uvedenou u předmětu
pronájmu a zaplatit odtah do pronajímatelem určené opravny, popř. po písemné dohodě
obou smluvních stran do sídla pronajímatele.
Při krádeži předmětu pronájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast
uvedenou u předmětu pronájmu.
V případě že dojde k poškození nebo zničení předmětu pronájmu pod vlivem alkoholu nebo
omamných či psychotropních látek či léků nebo ke krádeži provedené nezjistitelným
způsobem nebo za použití originálního klíče, je nájemce povinen uhradit pronajímateli škody
ve výši pořizovací ceny předmětu pronájmu a to ke dni nákupu předmětu pronájmu a dále
náhradu ušlého zisku spočívající v úhradě sazby denního nájemného do doby, než bude celá
škoda uzavřena odpovědnými orgány, institucemi a pronajímatelem. Za den uzavření škody
se považuje den, který pronajímatel písemně oznámí nájemci.
Při neoprávněném užívání cizí věci, při získání předmětu pronájmu od pronajímatele
podvodným jednáním či za využití smyšlených či nepravdivých údajů či lsti, při vrácení
poškozeného předmětu pronájmu, v případě odcizení předmětu pronájmu společně s
doklady předmětu pronájmu nebo při poskytnutí předmětu pronájmu třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu pronajímatele, je nájemce povinen uhradit na základě
písemné výzvy pronajímateli do 3 dnů smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý případ a
zároveň je povinen uhradit škodu ve výši pořizovací ceny předmětu pronájmu a dále náhradu
ušlého zisku spočívajícího v úhradě sazby denního nájemného do doby, než bude celá škoda
uzavřena odpovědnými orgány, institucemi a pronajímatelem. Za den uzavření škody se
považuje den, který pronajímatel písemně oznámí nájemci.
Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky
pojišťovacího ústavu, u kterého je předmět pronájmu pojištěn a to i dle příslušných
pojistných podmínek.
Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za
nájemci uvedenými ve smlouvě o pronájmu nebo v těchto podmínkách, mohou být
pronajímatelem čerpány z kauce.
Nájemce po dobu opravy hradí veškeré škody, včetně ušlého zisku ve výši denní sazby
nájemného a to po celou dobu opravy předmětu pronájmu.
Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou
prováděna dle platného ceníku pronajímatele. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky
týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí
předmětu pronájmu a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, či předávacím protokolu.

Článek XV
MÍSTO PŘISTAVENÍ VOZU :
1. Přistavení předmětu pronájmu je prováděno v sídle provozovatele zdarma. Při přistavení
vozidla účtujeme sazbu za km v závislosti na typu předmětu pronájmu, paušální poplatek za
osobu a náklady spojené s cestou pronajímatele do sídla firmy.
2. Po Praze se hradí pouze paušální poplatek.
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Článek XVI
LIMITY UJETÝCH KILOMETRŮ :
1. Všechny předměty pronájmu jsou omezeny maximálním počtem ujetých km za dobu
pronájmu.
2. Denní sazba ujetých km je uvedena vždy v aktuální nabídce.
3. Je li u konkrétní nabídky uveden pojem "neomezený počet km", má se za to, že horní hranice
počtu ujetých km je dána servisním intervalem stanoveným výrobcem nebo pronajímatelem.
Za maximální limit se v tomto případě považuje maximálně 5000 km.
4. V případě překročení limitu ujetých km bude nadlimitní počet km naúčtován dle platné
sazby.
5. Překročení maximálního limitu dle článku XVI bodu 3, je považováno za hrubé porušení
smlouvy.
Článek XVII
MÍSTO PŘEVZETÍ - PŘEDÁNÍ :
1. Převzetí vozidla nájemcem nebo předání vozidla zpět pronajímateli probíhá zdarma v sídle
firmy v Praze.
2. Na základě předchozí dohody s pronajímatelem lze vozidlo odevzdat v jiné lokalitě dle přání
nájemce. V takovém případě je tato skutečnost uvedena ve smlouvě a účtuje se sazba za km
v závislosti na typu vozidla, paušální poplatek za osobu a náklady spojené s cestou
pronajímatele do sídla firmy.
3. V případě zjištění poruchy, závady nebo poškození na vozidle při převzetí mimo místo, kde
bylo vozidlo zapůjčeno souhlasí nájemce s ohodnocením závady, poškození apod.
odpovědným pracovníkem pronajímatele a zavazuje se tuto částku uhradit. V případě
odmítnutí úhrady škody nájemcem pronajímatel zablokuje kauci (případně směnku) a to do
celkového vyřízení ze strany pojišťovny.
4. Nájemce bere na vědomí a bez námitek souhlasí, že pro případ neplacení nájemného, při
nevrácení vozidla ve sjednaném termínu, nebo při porušení smluvních podmínek, je
pronajímatel oprávněn pronajaté vozidlo okamžitě odebrat či použít pro vyhledání a
odebrání vozidla agentury oprávněné k těmto činnostem s tím, že náklady jdou v plné výši k
tíži nájemce. Nájemce dále bere na vědomí, že při nevrácení vozidla bude celá záležitost
předána orgánům činným v trestním řízení. Smluvní pokuta v takových případech činí za
každý den prodlení 5.000,-Kč + denní sazbu nájemného.
Článek XVIII
POHONNÉ HMOTY :
1. Cena za pronájem neobsahuje náklady na pohonné hmoty a provozní kapaliny.
2. Předmět pronájmu se předává nájemci s plnou nádrží a s plnou nádrží předmět pronájmu
nájemce vrací. V případě že předmět pronájmu nemá v době předání pronajímateli plnou
nádrž pohonných hmot, budou tyto doplněny plně na náklady nájemce.
Článek XIX
ČIŠTĚNÍ :
1. Předmět pronájmu musí být vrácen kompletně čistý, přičemž za čisté je považováno, když
exteriér předmětu pronájmu (karoserie, aludisky apod.) a současně interiér (palubní deska,
sedadla, odkládací prostor) nenese známky výrazného znečištění či poškození. V tomto
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případě má pronajímatel právo účtovat poplatek za umytí předmětu pronájmu ve výši až do
15000,- Kč.
Článek XX
ASISTENCE, HAVÁRIE :
1. V případě závady, kterou se rozumí jakákoli indikace závady bez ohledu na její závažnost a
povahu je nájemce povinen vozidlo zastavit a kontaktovat ihned pronajímatele.
2. V případě havárie nezaviněné nájemcem je služba asistence poskytnuta dohodou.
3. V případě havárie nebo poškození vozu, nevzniká nájemci nárok na zajištění náhradního
vozidla ani na vrácení částečného plnění z nevyčerpané délky pronájmu či kauce.
Článek XXI
SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE :
1. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý
případ, pokud předmět pronájmu byl řízen jiným než oprávněným řidičem uvedeným ve
smlouvě, nebo pokud opustilo území České republiky bez předchozího písemného souhlasu
vydaného pronajímatelem.
2. Smluvní pokutu 100 000,- Kč je nájemce povinen uhradit i v případě, pokud vozidlo užívá na
zakázaných plochách, na kterých neplatí ustanovení zákona o provozu na pozemních
komunikacích. (Letiště, okruhy apod.) nebo je vozidlo používáno v rozporu s ujednáním nebo
stanovenými podmínkami (vypnutí bezpečnostních systémů, efektní protáčení kol (burnout),
použití launch control a další). Smluvní pokuta bude vyžadována za každý jednotlivý případ.
Článek XXII
POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU :
1. Ceny pronájmu zahrnují zákonné pojištění, havarijní pojištění v ČR a ve vybraných zemích s
omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 10% min. však
50 000,- Kč). Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané nebo zapomenuté ve
vozidle.
Článek XXIII
PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY :
1. Pronajímatel garantuje platnost cenové nabídky k datu objednávky nebo do data uvedeného
v nabídce, vyjma objednávek na více než 2 předměty pronájmu.
2. Garance cen uvedených na těchto stránkách je zaručena v případě provedené objednávky a
zaslaného potvrzení o akceptaci objednávky provozovatelem.
3. Jiné garance cen s ohledem na provozní podmínky nejsou garantovány.
Článek XXIV
ZPŮSOBY PLATBY :
1. Za vybrané služby a produkty z nabídky, lze platit několika způsoby, které jsou vždy uvedeny v
nákupním košíku a z kterých si může pronajímatel vybrat dle své volby.
2. Provozovatel si vyhrazuje právo navýšit cenu o poplatky spojené s realizací finanční transakce
platební kartou nebo při platbě ze zahraničí.
3. V případě plateb ze zahraničí hradí veškeré poplatky vždy odesílatel platby. V opačném
případě bude částka vrácena a náklady spojené s transakcemi budou z této částky odečteny.
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Článek XXV
STORNO A POPLATKY :
1. Nájemce má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od data provedené
objednávky a to písemnou formou na adresu sídla společnosti uvedenou výše. Pro přiznání
tohoto práva je rozhodné datum podání uvedené otiskem razítka poskytovatele poštovních
služeb.
2. Pokud nájemce odstoupí od objednávky před termínem realizace objednávky, zavazuje se
uhradit storno poplatek a to dle následujících pravidel. V případě zrušení rezervace méně než
30 dní před datem pronájmu je účtován stornopoplatek ve výši 50% z ceny předmětu
pronájmu. V případě zrušení rezervace za méně než 15 dní před datem pronájmu je účtován
stornopoplatek ve výši 75% z ceny předmětu pronájmu a v případě zrušení rezervace méně
než 7 dnů před datem pronájmu je účtován stornopoplatek ve výši 100% z ceny předmětu
pronájmu.
Článek XXVI
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ :
1. Prohlášení o ochraně osobních údajů je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních
podmínek a je k dispozici na stránkách provozovatele.
2. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů
kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely
plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního
dokumentu.
Článek XXVII
ELEKTRONICKÉ NABÍDKY :
1. Registrací na našem serveru nám dáváte souhlas k tomu, aby jsme Vám maximálně 1x za
týden zaslali aktuality z našeho serveru, nabídky nebo jiná komerční sdělení od nás, nebo
našich partnerů.
2. Tyto nabídky však nikdy nebudou zasílány v případě zrušení Vaší registrace.
3. Pronajímatel neodpovídá za případné chybné nebo mylné informace uvedené v nabídce. V
případě zjištění takové chyby bude informace opravena v nejkratším možném termínu.
Článek XXVIII
ODMÍTNUTÍ PRONÁJMU :
1. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout předání předmětu pronájmu pronajímateli a to i
bez udání důvodu.
2. V takovém případě bude částka za pronájem vrácena po odečtení storno poplatku v platné
výši a veškerých nákladů spojených s přípravou realizace pronájmu, rezervací a přistavením
vozidla na bankovní účet nájemce.
3. Pronaímatel má právo ukončit pronájem v případě porušení smlouvy či dalších ujednání a to
kdykoliv, bez nároku nájemce na náhradu vzniklé škody jakéhokoli charakteru, či na vrácení
poměrné části za nevyčerpaný předmět pronájmu.
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Článek XXIX
ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI - DISCLAIMER
1. Nájemce bere na vědomí, že se podrobně seznámil s celkovým a kompletním zněním
"Zřeknutí se odpovědnosti" a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí.
Článek XXX
DALŠÍ UJEDNÁNÍ :
1. Je-li ve smlouvě, všeobecných podmínkách nebo jiném dokladu vztahujícím se k předmětu
pronájmu použit pojem nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým
nájemce na základě písemného souhlasu pronajímatele poskytl předmět pronájmu.
Odpovědnost za případné škody, závady nebo poškození způsobené kterýmkoli nájemcem
nesou v plném rozsahu společně.
2. Nájemce se podpisem smlouvy o nájmu zavazuje dodržovat ustanovení všeobecných
podmínek pronájmu a zavazuje se uhradit veškeré škody a nároky pronajímatele vzniklé
jejich nedodržením ( bez ohledu na to, zda došlo k porušení úmyslně či z nedbalosti).
3. Dodatečné dohody podmínek pronájmu vozidla vyžadují vždy písemný souhlas
pronajímatele. Nájemce souhlasí s uložením jeho osobních údajů do databáze nájemců
automobilů.
4. Dostane-li se nájemce do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku dle smlouvy o pronájmu a
těchto všeobecných podmínek, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z dlužné částky za každý den prodlení. V některých případech lze vybrané podmínky
individuálně upravit po dohodě s klientem.
5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a
kupujícím z kupní smlouvy.
6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
7. Případná neplatnost části všeobecných podmínek pronájmu nemá za důsledek neplatnost
podmínek v plném rozsahu.
Článek XXXI
ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES :
1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči
kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů
kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního
dokumentu.
2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové
stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k
ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty
kdykoliv odvolat.
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Článek XXXII
PLATNOST PODMÍNEK :
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 21.5.2018 a platí do odvolání
provedeného změnou stávajících Všeobecných obchodních podmínek. Změna bude
oznámena na internetových stránkách provozovatele nejméně 5 dnů před nabytím účinnosti
nového znění všeobecných obchodních podmínek včetně možnosti vyjádřit nesouhlas s
novým zněním Všeobecných obchodních podmínek.
2. Pokud zákazník nevyjádří nesouhlas s novým zněním Všeobecných obchodních podmínek do
7 dnů ode dne doručení oznámení o změně Všeobecných obchodních podmínek na
emailovou adresu obchod@rentdream.cz, budou se veškeré právní vztahy vzniklé za
účinnosti tohoto znění všeobecných obchodních podmínek řídit od účinnosti nového znění
Všeobecných obchodních podmínek, tímto novým zněním.
Článek XXXIV
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ :
1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující,
který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od
nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne
17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotčena platnost ostatních ustanovení.
3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
GBARD HOLDING s.r.o.
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