Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem o naše služby a potvrzujeme Vám jízdu v supersportu Lamborghini
Gallardo LP560-4, která se bude konat v (čas viz VAŠE ON-LINE REZERVACE ZDE). Nástupní místo je
na parkovišti Ikea Zličín, Skandinávská 162/27, Praha 13 - Třebonice (GPS: 50°03'03.1"N 14°17'43.3"E
nebo zkráceně 50.050868, 14.295358). Níže naleznete mapu s místem odjezdu, fotografii místa
setkání a pro variantu řidič i smlouvu k prostudování. Prosíme o včasný příjezd na místo setkání,
abychom nenabírali zpoždění a mohli odbavit včas i zájemce, kteří dorazí po Vás.
Prosíme všechny zákazníky, aby několik desítek hodin před jízdou nepožívali alkohol ani jinou
omamnou či psychotropní látku. V případě podezření si vyhrazujeme právo na provedení testu
či dechové zkoušky. V případě pozitivního výsledku nebude jízda uskutečněna a poukaz tak
propadá!
V příloze Vám zasíláme vzor smlouvy a všeobecné obchodní podmínky k prostudování (abychom Vám
již na místě neubírali z času jízdy; smlouvu nemusíte tisknout ani vyplňovat, toto uděláme za Vás na
místě). Prostudujte si prosím zejména odstavec V.(ve "VOP"), který se týká pojištění vozidla. V ceně
poukazu máte zaplaceno pojištění se spoluúčastí 10% z celkové škody. Aktuální odhadovaná cena
vozidla je přibližně 3.000.000Kč bez DPH.
Za částku 500,- Kč je možné sjednat nájemní smlouvu se sníženou spoluúčastí 5% nebo za
částku 700,- Kč je možné sjednat nájemní smlouvu se sníženou spoluúčastí 3%. Tato možnost se týká
zákazníků s variantou řízení, nikoli spolujízdy. Toto připojištění doporučujeme, vyhneme se tak
komplikacím v případě kolize.
Nezapomeňte si vzít sebou:
- vytištěný poukaz (voucher)
- řidičský a občanský průkaz (prosím zkontrolujte si platnost obou dokladů)
- pokud nemáte voucher včetně paliva, vezměte s sebou hotovost na cenu palivového příplatku, dle
typu jízdy (15 min. 299,- Kč; 30 min. 499,- Kč; 20 min. 399,- Kč; 40 min. 699,- Kč)
- hotovost v případě zájmu o připojištění havarijního pojištění se sníženou spoluúčastí (standardní
10% spoluúčast již máte v ceně)
- hotovost v případě zájmu o zážitkové video z jízdy 490 Kč/ 1 kamera (můžeme Vám poskytnout
záběry z 2. kamer). Kamery Vás zabírají zezadu včetně přístrojové desky (umístěno u motoru, čímž
vznikají zajímavé zvukové efekty) a zepředu z čelního skla. Videozáznam dostáváte ihned po jízdě
ve Full HD rozlišení na micro SD kartě
- pro případné doplatky nově přímo ve vozu přijímáme i platební karty
- dobrou náladu :)
V den akce máte možnost zakoupit vouchery na jízdy v našem vozu za zvýhodněné ceny u
instruktora např. pro své blízké a přátele. (ceník zvýhodněných sazeb u řidiče)
Zejména z bezpečnostních důvodů jezdíme pouze za sucha a teplot nad 7 °C. V případě, že počasí
nesplňuje tyto podmínky, termíny jízd rušíme i v den plánovaného termínu a neodbaveným
zákazníkům neprodleně nabízíme další možný termín.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
A děkujeme, že jste si vybrali právě ExtraDrive.cz (divizi CAC Group s. r. o.)
S pozdravem, Vlastimil Bezděk

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
uzavřená dle ustanovení § 2321 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen jako „Smlouva“)
Níže uvedeného dne a roku, mezi
1. CAC Group s. r. o.
se sídlem Vodičkova 12/5, 120 00 Praha 2
IČO: 27421252
jednající jednatelem Vlastimilem Bezděkem
zastoupená na základě Plné moci ze dne 19.8.2016 Janem Hodoušem, Plná moc tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy
(dále jen jako „Pronajímatel“)

2. Jméno a příjmení ............................……………………………..................................…..
Datum narození: ..…..........................…………………......................................……………
Bydliště: ………...............................…...........................……....................…………………
……………....................………………..............................................……

R

Číslo OP a ŘP:

Tel. a Email: ....................................................…………….....................……………………
(dále jen jako „Nájemce“)

O

(oba dále jen jako „Smluvní strany“ nebo „Účastníci smlouvy“)

VZ

I.
Předmět nájmu
1.
Předmětem této smlouvy je přenechání do užívání níže specifikovaného dopravního prostředku a za
níže specifikovaných podmínek Pronajímatelem Nájemci, aby jej Nájemce užíval a zaplatil za to Pronajímateli
nájemné.
2.
Pronajímatel tímto prohlašuje, že má ve svém vlastnictví osobní vozidlo tovární značky: Lamborghini
model: Gallardo LP5560-4 Registrační značka: 4AP7213 VIN: ZHWGE51U9BLA10603 Rok výroby: 05/2011 Barva:
černá (dále jen jako „Předmět nájmu“). Spolu s Předmětem nájmu Pronajímatel předává Nájemci jeden kus
klíčů od Předmětu nájmu a malý technický průkaz k Předmětu nájmu.
3.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je Předmět nájmu na základě shora uvedené specifikace
dostatečně určitě a srozumitelně popsán, aby nemohl být zaměněn s jinou věcí.
4.
Pronajímatel tímto prohlašuje a Nájemce bere na vědomí, že se jedná o krátkodobý nájem, který je
sjednáván za účelem jízdy a zážitku Nájemce z Předmětu nájmu (dále jen jako „Zážitek“).
5.
Pronajímatel touto smlouvou a za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách,
které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „VOP“), Předmět nájmu Nájemci přenechává do nájmu,
Nájemce touto smlouvou a za podmínek ve Všeobecných obchodních podmínkách Předmět nájmu od
Pronajímatele bere do nájmu.
6.
Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Předmětu nájmu, že na něm neváznou žádná práva
třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s Předmětem nájmu podle této smlouvy
nakládat. Prohlašuje dále, že Předmět nájmu nemá žádné vady, které by bránily jeho řádnému užívání a že je
Předmět nájmu k provozu za účelem Zážitku způsobilý.
II.
Doba trvání smlouvy a Nájemné a způsob jeho platby
1.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od......…..……2017,............….hod.
do..……..……...2017,...........… …hod.
2.
Na základě dohody smluvních stran činí nájemné ……….....……….Kč z toho příplatek za pohonné hmoty
......................Kč, anebo bylo hrazeno poukazem číslo .....................................................................................,
které Nájemce uhradil před podpisem této smlouvy.

R

III.
Další ujednání
1.
Nájemce podpisem smlouvy prohlašuje, že přebírá plnou a veškerou odpovědnost i za osoby, které se
nájmu zúčastní Zážitku v jeho doprovodu, a to nejen pokud si samy přivodí škodu na věcech, zdraví či životě, ale
taktéž pokud tyto osoby způsobí škodu Pronajímateli nebo dalším třetím osobám.
Nájemce uvádí tento seznam zúčastněných lidí:
a)
Jméno a příjmení: …………….....................................................………
Datum narození: ……………….......................................................……
b)
Jméno a příjmení: …………….....................................................………
Datum narození: ………….......................................................…………
2.
Nájemce prohlašuje, že je – není držitelem platného řidičského průkazu, a že před Zážitkem nepožil a
neužil žádný alkohol a psychotropní a omamné látky.
3.
Nájemce má - nemá zájem o pořízení videozáznamu Zážitku (nehodící se škrtněte, v případě zájmu
bude záznam předán na SD kartě bezprostředně po ukončení Zážitku), a to za poplatek ve výši ……..……………Kč.
4.
Nájemce má – nemá zájem o nižší spoluúčast na havarijním pojištění v případě vzniku škody zaviněné
Nájemcem, a to tak že Nájemce uhradí Pronajímateli 30% z celkové částky, kterou Pronajímateli vyčíslí
pojišťovna k úhradě za vzniklou škodu na Předmětu nájmu z titulu jeho spoluúčasti na pojištění, a to za
jednorázový poplatek ve výši………………….Kč, který Nájemce uhradí Pronajímateli při podpisu této Smlouvy.
5.
Nájemce prohlašuje, že je plně zdravotně způsobilý k absolvování Zážitku a je si plně vědom
případných veškerých rizik spojených s absolvováním tohoto Zážitku.
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V.
Závěrečná ustanovení
1.
Tuto Smlouvu nelze nikterak měnit, či k ní uzavírat písemné dodatky, podepsanými oběma stranami.
2.
Tato Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé Smluvní straně.
3.
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající českým právem a
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
4.
Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.
Na důkaz toho připojují své podpisy.
5.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou povinny se řídit VOP Pronajímatele, které jsou nedílnou
součástí této smlouvy a tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a zároveň Nájemce prohlašuje, že je s těmito VOP
dostatečně seznámen.

V ……........................… dne………......................

…………………………………
Pronajímatel

Přílohy:
1. Všeobecné obchodní podmínky Pronajímatele
2. Speciální Plná moc

…………………………………
Nájemce

Příloha č. 1

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti CAC Group s.r.o., IČO: 27421252
(dále jen jako „VOP“)

I.
1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společnosti CAC Group s.r.o., se sídlem Vodičkova 12/5, 120 00 Praha 2,
IČO: 27421252 (dále jen jako „Pronajímatel“) a Nájemcem vznikající v souvislosti s uzavřením Smlouvy o nájmu dopravního prostředku
(dále jen jako „Smlouva“) uvedenou vpředu.
2. Závazkový vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem se řídí zákonem č. 82/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
II.
1. Nájemce prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům a je držitelem platného řidičského oprávnění.
2. Pronajímatel přenechává za podmínek stanovených Smlouvou a VOP za úplatu Předmět nájmu Nájemci, aby jej ve sjednané době užíval.
3. Nájemce si od Pronajímatele za podmínek stanovených Smlouvou a VOP Předmět nájmu najímá a zavazuje se Předmět nájmu užívat
s řádnou péčí, a to i s ohledem na jeho vyšší hodnotu. Nájemce se zavazuje vyvinout veškerou součinnost k tomu, aby na Předmětu nájmu
nevznikla žádná škoda.
III.
1. Nájemce prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že si Předmět nájmu řádně prohlédl, seznámil se s jeho technickým stavem a seznámil se
za součinnosti Odpovědného instruktora s technickou obsluhou Předmětu nájmu a s veškerou dokumentací k Předmětu nájmu a všemu
řádně a zodpovědně porozuměl.
2. Nájemce je povinen Předmět nájmu vrátit dle čl. II. smlouvy na předem ústně dohodnutém místě. Společně s Předmětem nájmu je
Nájemce povinen vrátit veškeré příslušenství a součásti včetně dokladů k Předmětu nájmu.
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IV.
1. V případě, že Předmět nájmu bude řídit Nájemce jako řidič, tak Předmět nájmu nesmí řídit jakákoliv jiná třetí osoba.
2. Nájemce je povinen starat se o to, aby na Předmětu nájmu nevznikla žádná škoda a používat Předmět nájmu obvyklým způsobem, a to
při dodržování parametrů stanovených výrobcem Předmětu nájmu o jeho provozu a podmínek a doporučení určených Odpovědným
instruktorem.
3. Nájemce nesmí Předmět nájmu používat, ani přebrat od Pronajímatele pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků, psychotropních
látek nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce. K ověření této povinnosti může Odborný instruktor
před započetím jízdy provést na Nájemci test, s použitím příslušných testovacích přístrojů. V případě, že test vyjde pro Nájemce pozitivně,
Smlouva bude ukončena s okamžitou platností.
4. V případě, že bude Předmět nájmu, z důvodů škodní události odtaženo prostřednictvím odtahové služby do příslušného autorizovaného
servisu a náklady spojené s odtahem nebudou uhrazeny v rámci pojistného plnění příslušnou pojišťovnou, je nájemce povinen takové
náklady Pronajímateli bezprostředně uhradit.
5. Nájemce jako řidič bere na vědomí, že za přestupky, či trestné činy proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle zákona
č.361/2000 Sb., v platném znění nebo podle zákona č. 40/2009 Sb., v platném znění, odpovídá vždy a pouze Nájemce.
6. Nájemce jako řidič je povinen veškerou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedošlo ke střetu vozidel, ale došlo k poškození Předmětu
nájmu, odcizení, ublížení na zdraví, apod., oznámit ihned Pronajímateli a zavolat Policii ČR. V případě porušení této povinnosti odpovídá
Nájemce Pronajímateli v plné výši za škodu tímto opomenutím způsobenou, a to zejména ve vztahu k pojišťovně.
7. V případě, že Nájemce opakovaně neuposlechne pokynů Odpovědného instruktora, má instruktor právo jízdu ukončit, čímž dojde
k okamžitému ukončení Smlouvy ze strany Pronajímatele.
V.
1. Pronajímatel prohlašuje, že k Předmětu nájmu je uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
motorového vozidla i smlouva o havarijním pojištění, a to se spoluúčastí 10% z celkové škody, minimálně však 10.000,-Kč. V případě vzniku
škody zaviněné Nájemcem se Nájemce zavazuje tuto část škody uhradit Pronajímateli, a to do patnácti pracovních dnů od odeslání výzvy
Pronajímatelem k jejímu uhrazení, ke které Pronajímatel připojí písemné vyčíslení škody od své pojišťovny. V případě, že se Nájemce ve
Smlouvě s Pronajímatelem dohodl na nižší spoluúčasti dle čl. III., odst. 4. Smlouvy, tak Nájemce uhradí Pronajímateli 30% z celkové částky,
kterou Pronajímateli vyčíslí pojišťovna k úhradě za vzniklou škodu na Předmětu nájmu z titulu jeho spoluúčasti na pojištění. V případě
vzniku škody zaviněné Nájemcem se Nájemce zavazuje tuto uvedenou nižší část škody uhradit Pronajímateli, a to do patnácti pracovních
dnů od odeslání výzvy Pronajímatelem k jejímu uhrazení, ke které Pronajímatel připojí písemné vyčíslení škody od své pojišťovny.
2. Nájemce jako řidič odpovídá Pronajímateli v plném rozsahu za veškerou škodu na Předmětu nájmu vzniklou od okamžiku jeho převzetí
do jeho řádného předání Pronajímateli. Nájemce jako řidič se zavazuje uhradit pokuty za přestupky i jiné sankce vzniklé v souvislosti s
provozem Předmětu nájmu v době jeho užívání, jakož i veškerou další škodu způsobenou Předmětem nájmu po dobu trvání nájmu.
3. Nájemce jako řidič se zavazuje uhradit Pronajímateli veškeré případné škody na Předmětu nájmu, které nebudou Pronajímateli uhrazeny
příslušnou pojišťovnou, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy příslušná pojišťovna sdělí Pronajímateli, že způsobenou škodu na Předmětu
nájmu neuhradí v rámci pojistného plnění.
4. Nájemce bere na vědomí, že Předmět nájmu je zabezpečen satelitním vyhledávacím systémem a je po celou dobu nájmu sledován jeho
pohyb a s tímto sledováním výslovně souhlasí. Nájemce bere na vědomí, že při porušení podmínek této smlouvy může být činnost
Předmětu nájmu omezena z příkazu Pronajímatele, či Odborného instruktora prostřednictvím satelitního systému sledování Předmětu
nájmu.
5. Nájemce prohlašuje, že se řádně seznámil s pojistnými podmínkami příslušné pojišťovny vztahujícími se ke smlouvě o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a podmínkami příslušné pojišťovny vztahujícími se ke smlouvě o
havarijním pojištění k Předmětu nájmu.
VI.
1. Porušení jakékoliv povinnosti ze strany Nájemce je považováno za podstatné porušení Smlouvy. Pronajímatel má v tomto případě
možnost okamžitě ukončit. V případě ukončení Smlouvy z důvodu porušení povinnosti na straně Nájemce, vzniká Pronajímateli nárok na
úhradu smluvní pokuty ve výši sjednaného nájemného. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
2. Pronajímatel a Nájemce podpisem Smlouvy potvrdili, že se seznámili s textem těchto VOP a vyjádřili svůj souhlas s tím, že se VOP stávají
nedílnou součástí smlouvy. Dále vzaly smluvní strany na vědomí, že VOP jsou závazné pro úpravu vztahů Pronajímatele a Nájemce podle
Smlouvy, pokud tato smlouva neobsahuje odchylná ujednání.
3. Smlouva, tyto VOP, stejně jako vztahy Pronajímatele a Nájemce výslovně neupravené výslovně smlouvou se řídí příslušnými právními
předpisy České republiky, především ustanoveními občanského zákoníku.
4. Nájemce podpisem smlouvy a VOP uděluje souhlas ke zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených ve smlouvě a také uděluje
souhlas k zasílání obchodní korespondence prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Pod pojmem zpracování
osobních údajů se rozumí rozsah zpracování dle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. Nájemce podpisem smlouvy potvrzuje, že byl
upozorněn na právo přístupu k osobním údajům, které o něm povede Pronajímatel, a o dalších jeho právech vyplývajících z obecně
závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Nájemce dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů může odvolat pouze písemně.

…………………………………
Pronajímatel

…………………………………
Nájemce

