Všeobecné účastnické a nájemní podmínky Auto bonusového programu
I.

Všeobecné podmínky

§1 Rozsah působnosti
Níže uvedené účastnické (viz bod I.) a nájemní (viz bod II.) podmínky jsou součástí smlouvy o
účasti na bonusovém programu mezi společností Dexcar Autovermietung UG, Weidkamp
180, 45356 Essen, se sídlem tamtéž (dále DEXC@R) a účastníkem a nájemcem (dále
nájemce).
§ 2 Vyloučení ručení
(1) DEXC@R ručí nezávisle na druhu porušení povinnosti včetně nedovoleného jednání
jen v případě záměrného nebo hrubě nedbalého jednání. V ostatních případech jsou
případné nároky na náhradu škody vyloučeny, pakliže není níže ujednáno jinak.
(2) DEXC@R ručí v případě porušení důležité smluvní povinnosti za jakýkoli způsob
nedbalosti do výše typické, předvídatelné škody.
(3) DECX@R neručí za riziko spojené s přepravou předmětů.
(4) DEXC@R kromě toho neručí za případné ztráty v souvislosti s podnikáním nebo
přerušením podnikání.
(5) Pakliže je ručení DEXC@Ru vyloučeno nebo omezeno, platí to též pro zaměstnance,
zástupce a asistenty DEXC@Ru.
§ 3 Volba práva, sídlo soudu, ostatní, salvátorská klauzule
(1) Platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením úmluvy OSN o mezinárodní
koupi zboží. Nedotčena zůstávají ustanovení státu, v němž má nájemce své obvyklé
bydliště.
(2) Sídlo soudu je Hamburg, pakliže proti tomu nestojí ius cogens.
(3) Změny nebo doplnění této smlouvy vyžadují písemné formy. To platí i pro zrušení
klauzule o nutnosti písemné formy.
(4) V případě neúčinnosti nebo neúplnosti některé z klauzulí této smlouvy nepozbývá
platnosti celá smlouva. Neplatná klauzule bude nahrazena takovou, která je účinná a
nejvíce odpovídá smyslu neplatné klauzule. Totéž platí v případě mezery
v ustanovení.
II.

Zvláštní účastnické podmínky bonusového programu

§ 1 Předmět smlouvy
(1) DEXC@R je inovativní podnik působící v oblasti sharing-economy. DEXC@R přitom
nabízí nájemci jako součást své komunity a se zohledněním zvláštní hospodářské
dynamiky a možností velkých uživatelských společenství (nazývaných též „swarms“
nebo „crowds“) účast na svém bonusovém programu, kterým svým nájemcům
umožňuje po uplynutí variabilní fáze předfinancování a čekání využívat za příznivou
cenu dlouhodobý pronájem aut.
(2) Nájemce si po úspěšné registraci na internetové platformě DEXC@Ru může vybrat
z nabízeného sortimentu vozidlo včetně vybavení, stejně tak jako si může z různých

variant vybrat pro něj vhodný bonusový program a další možný doplňkový program,
jako např. poukázky na benzín.
(3) Po uzavření účastnické a nájemní smlouvy a uhrazení jednorázové zálohy na cenu
pronájmu vozu, která se liší dle bonusového programu, běží nájemci 24měsíční čekací
a přidělovací lhůta, během níž běží různé čekací fáze a na jejichž konci nájemce
obdrží vozidlo, které může za podmínek uvedených v bodě II užívat po dobu 24
měsíců, aniž by musel platit další platby za nájem.
§ 2 Všeobecné podmínky pro uzavření smlouvy
(1) Uzavření smlouvy je možné s právnickými osobami, osobními společnostmi nebo
fyzickými osobami, které, příp. jejichž řidiči vozidla, jež má být pronajato, dovršili 18.
rok života a jsou majiteli v Německu platného řidičského oprávnění pro vozidlo mající
být pronajato. Uzavření smlouvy nezletilými osobami nebo osobami, které nevlastní
platné řidičské oprávnění pro Německo, není možné. Nájemce, příp. u právnické
osoby nebo osobní společnosti zodpovědný řidič, musí po uzavření smlouvy o
pronájmu předložit originál svého občanského i řidičského průkazu, a to nejpozději
při předání vozidla.
(2) Pokud jsou využívány online objednávkové nebo zakázkové formuláře, tvoří tyto
součást smlouvy.
(3) Uzavření smlouvy je možné pouze online na webovém portálu DEXC@R. Nájemce je
povinen žádost úplně a řádně vyplnit a předat DEXC@Ru. Kromě toho distribuční
partner akceptuje svým odpovídajícím aktivním jednáním před uzavřením objednávky
tyto Všeobecné účastnické a nájemní podmínky, vzal je na vědomí a přijímá tyto jako
součást smlouvy.
(4) DEXC@R si vyhrazuje právo objednávky dle vlastního uvážení bez udání důvodu
odmítnout.
§ 3 Dobrovolné smluvní poučení o právu na odstoupení od smlouvy
Dle § 312g Spolkového zákoníku není u smluv o poskytování služeb v oblasti pronájmu
motorových vozidel právo na odstoupení od smlouvy. Nicméně DEXC@R Vám přiznává níže
uvedené dobrovolné dvoutýdenní smluvní právo na odstoupení od smlouvy.
Dobrovolné právo na odstoupení od smlouvy
Do dvou týdnů můžete písemnou formou (dopisem nebo e-mailem) bez udání důvodů
odstoupit od svého smluvního prohlášení. Lhůta počíná běžet zasláním online-žádosti o
uzavření nájemní smlouvy. K dodržení lhůty stačí včasné odeslání (datum poštovního
razítka/e-mailu) žádosti o odstoupení od smlouvy.
Žádost o odstoupení od smlouvy se zasílá na adresu:
Dexcar Autovermietung UG
Weidkamp 180
45356 Essen
Německo
info@dexcar.de

Následky odstoupení od smlouvy:
V případě účinného odstoupení od smluvního prohlášení vrátí DEXC@R smluvní platbu
nájemce v plné výši. DEXC@R se zavazuje vrátit platbu do 14 dnů od obdržení žádosti o
odstoupení od smlouvy.
Konec poučení o právu na odstoupení od smlouvy
§ 4 Délka a ukončení smlouvy a následky ukončení/právo na vrácení
(1) Smlouva se uzavírá na dobu 48 měsíců, přičemž délka smlouvy se skládá z až
24měsíční čekací fáze a z na ni navazující uživatelské a nájemní fáze.
(2) Nájemce může smlouvu v prvních 24 měsících kdykoli řádně vypovědět. V případě
výpovědi nájemcem nemá s výhradou v bodě (4) ujednaného žádný nárok na vrácení
již provedených plateb.
(3) Právo na mimořádnou výpověď zůstává pro obě smluvní strany nedotčeno. Právo na
mimořádnou výpověď má DEXC@R zejména v případě závažného porušení smluvních
povinností ze strany nájemce. Nájemce má po uplynutí 24 měsíců od uzavření
smlouvy právo na mimořádnou výpověď, pokud DEXC@R do tohoto okamžiku
nepřidělil nebo nevydal objednané vozidlo. DEXC@R v případě mimořádné výpovědi
ze strany nájemce z důvodu nepřidělení nebo nevydání vozidla po 24 měsících v plné
výši vrátí platby uhrazené nájemcem. Z částky, která má být vrácena, budou odečteny
– budou-li nějaké – náklady na DEXC@Rem již poskytnuté služby, jako např.
poskytnutí poukazů na benzín.
(4) Platby, které má provést nájemce, budou, netrvala-li smlouva v okamžiku obdržení
řádné výpovědi nájemce déle než tři měsíce, po ukončení smlouvy řádnou výpovědí
ze strany nájemce vráceny příp. vzaty zpět a nájemce obdrží 90% uhrazených plateb
zpět. Z částky, která má být vrácena, budou odečteny – budou-li nějaké – náklady na
DEXC@Rem poskytnuté služby, jako např. poskytnutí poukazů na benzín.
III.

Zvláštní nájemní podmínky po přidělení vozidla zvoleného v rámci bonusového
programu

§ 1 Předmět smlouvy/Všeobecné podmínky pro užívání
(1) Předmětem smlouvy je užívání dle účastnických podmínek (viz bod II) objednaného a
DEXC@Rem jako pronajímatelem přiděleného a vydaného vozidla (předmětu nájmu)
ze strany nájemce.
(2) Nájemce musí být jako řidič motorového vozidla plnoletý a musí vlastnit v Německu
platné řidičské oprávnění pro provoz příslušného motorového vozidla.
(3) DEXC@R předává nájemci nezávadné, provozuschopné a pojištěné vozidlo. Stav
vozidla vyplývá z předávacího protokolu vyhotoveného při předání vozidla. Protokol
je součástí smlouvy.
§ 2 Oprávněný řidič
(1) Vedle nájemce jsou k řízení vozidla oprávněni jen výslovně oprávnění řidiči.
(2) Oprávněný řidič je každá fyzická osoba, která je výslovně a s úplnými údaji ve
zvláštním formuláři k nájemní smlouvě uvedená, a předložila potřebné dokumenty
(řidičský průkaz, občanský průkaz).

(3) Nájemce je oprávněn přibrat do nájemní smlouvy maximálně 4 další oprávněné
řidiče. Nájemce je oprávněn k výměně těchto dalších řidičů. To musí oznámit
DEXC@Ru předem a předložit platný řidičský průkaz a občanský průkaz nového
dalšího řidiče.
(4) Veškeré v této smlouvě ujednané povinnosti platí i pro oprávněného řidiče. Dojde-li
k porušení smlouvy nebo povinnosti ze strany oprávněného řidiče, ručí nájemce a
oprávněný řidič DEXC@Ru jako společní viníci.
§ 3 Pojištění
(1) DEXC@R pro vozidlo uzavřel následující pojištění:
 povinné ručení
minimální pojistné krytí ve výši EUR 100 mil. na věcné škody, škody na
majetku a osobách a minimální pojistné krytí ve výši EUR 8 mil. na každou
poškozenou osobu;
 omezené havarijní pojištění
se spoluúčastí ve výši EUR 150,- za každou pojistnou událost;
 plné havarijní pojištění
se spoluúčastí EUR 500,- za každou pojistnou událost;
 pojištění GAP
k pokrytí případných rozdílů mezi reprodukční hodnotou a smluvně
ujednanou zbývající pohledávkou pro případ totální škody nebo krádeže.
(2) Pro další ručení musí nájemce DEXC@Ru každopádně uhradit částku ve výši
spoluúčasti.
(3) DEXC@R si vyhrazuje právo v případě více než 3 nájemcem nebo oprávněným
řidičem způsobených nehodách během 12 měsíců smluvní vztah mimořádně ukončit.
§ 4 Další služby DEXC@Ru
(1) Daně z motorových vozidel připadající na vozidlo hradí DEXC@R.
(2) DEXC@R se kromě toho zavazuje přihlásit najaté vozidlo na Centrále pro vybírání
poplatků veřejnoprávních vysílacích organizací ve Spolkové republice Německo (GEZ)
příp. na zemských vysílacích organizacích a uhradit za vozidlo v termínu splatnosti
poplatky příp. příspěvky rozhlasového vysílání.
(3) DEXC@R poskytne nájemci během nájemního období v případě potřeby dle jeho
volby buď navíc sadu zimních pneumatik, nebo novou sadu letních pneumatik.
Náklady na montáž a uskladnění nese nájemce. Nájemce je povinen postarat se o
šetrné a odpovídající uskladnění. Nájemce ručí v případě porušení této povinnosti za
v důsledku toho vzniklé škody.
(4) DEXC@R dále poskytne nájemci vždy po 30.000 km novou sadu pneumatik.
(5) Případné náklady na pořízení pneumatik nad tento rámec nese nájemce.
§ 5 Předání/vrácení
(1) Předání vozidla probíhá v sídle DEXC@Ru. Předání na jiném místě se děje zásadně na
náklady nájemce. Smluvní strany vyhotoví v rámci předání předávací protokol. Tento
protokol je součástí smlouvy.
(2) Vozidlo musí být DEXC@Ru vráceno nejpozději poslední den trvání smlouvy.

(3) Nájemce je povinen po ukončení nájemní smlouvy vrátit DEXC@Ru vozidlo se všemi
klíči a veškerými jemu přenechanými dokumenty a případným příslušenstvím na
vlastní náklady a riziko. Není-li ustanoveno jinak, probíhá vrácení na místě předání.
(4) Nájemce musí vozidlo DEXC@Ru vrátit umyté a uvnitř vyčištěné. Nedodrží-li nájemce
tuto povinnost, je DEXC@R oprávněna provést tyto práce na náklady nájemce.
(5) Při vrácení vozidla musí být toto ve stavu odpovídajícím stáří vozidla, jakož i ve stavu
odpovídajícím jízdnímu výkonu dle smlouvy. Vozidlo musí být bez závady a musí být
bezpečné pro provoz. Všeobecné známky opotřebení se nepokládají za závadu.
(6) Neodpovídá-li vozidlo při vrácení stavu dle předávacího protokolu, musí nájemce
DEXC@Ru uhradit náhradu škody ve výši nižší hodnoty vyplývající z poškození.
DEXC@R je ve sporných případech oprávněna nechat vyhotovit nezávislou znaleckou
organizací posudek o stavu vozidla. Nájemce musí v tomto případě uhradit tímto
vzniklé náklady na znalecký posudek do výše až EUR 150,-.
(7) Je-li nájemce s vrácením vozidla v prodlení, je DEXC@R povinen nahradit z toho
plynoucí škodu. Nájemce dluží DEXC@Ru v každém případě po dobu dalšího užívání
odškodné za každý započatý den ve výši EUR 75,-. Dále platí i v případě dalšího
užívání po ukončení smlouvy povinnosti nájemce z této smlouvy. Případné další
užívání vozidla nevede k prodloužení nájemní smlouvy.
§ 6 Půjčovné a další náklady
(1) Po dobu trvání nájmu je nájemce povinen platit půjčovné, tuto povinnost však
nájemce již plně splnil provedením platby/plateb v rámci bonusového programu.
(2) Pohonné látky a maziva spotřebovaná po dobu trvání nájmu jakož i ostatní pomocné
nebo provozní látky obstarává nájemce na vlastní náklady.
§ 7 Délka trvání smlouvy/výpověď
(1) Smlouva počíná běžet předáním vozidla a končí po uplynutí 24 měsíců, aniž by byla
potřeba výpověď. Připadá-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, končí smlouva
v předcházející den.
(2) Právo na mimořádnou výpověď zůstává nedotčeno. Právo na mimořádnou výpověď
má DEXC@R zejména v případě závažného porušení smluvních povinností ze strany
nájemce nebo vědomého poškození vozidla (např. manipulace s tachometrem atd.).
§ 8 Užívání vozidla
(1) Nájemce a oprávnění řidiči smějí ve vozidle jezdit pouze na území ujednaném ve
smlouvě.
(2) Toto území zahrnuje Evropu s výjimkou těchto zemí: Rusko
(3) Roční celkový počet najetých kilometrů je 25.000. V případě předvídatelného
překročení celkového počtu najetých kilometrů je nájemce povinen DEXC@R předem
kontaktovat. Navýšení počtu kilometrů je možné rezervací dalšího balíčku na náklady
nájemce.
(4) Vozidlo smí být využíváno jen k účelu uvedenému ve smlouvě. Z účelu užívání je
výslovně vyjmuto především:
 účast na automobilových závodech, rallye, kondiční jízdy, rychlostní testy
nebo srovnatelné jízdy, a to nezávisle na tom, kde se tyto jízdy konají;
 využívání vozidla k přepravě osob na živnost – to platí zejména i pro účast na
programech tzv. car-sharingu;



(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

přeprava nebezpečného a/nebo vznětlivého zboží, pokud by k tomu bylo
zapotřebí patřičné povolení;
 přeprava zboží překračujícího přípustný limit pro přepravní hmotnost vozidla;
 využívání vozidla na nezpevněných komunikacích, které svou kvalitou
představují pro vozidlo riziko;
 využívání vozidla v rámci pro veřejnou dopravu nepřípustných oblastí jako
jsou letiště, přístavy, rafinerie nebo podobné oblasti;
 jakékoli využívání vozidla v souvislosti s pácháním trestné činnosti nebo
celních a daňových přestupků;
 jiné využívání, které překračuje rámec smluvně ujednaného užívání.
Vozidlo kromě toho nesmí být ani dále pronajímáno ani jiným způsobem zastaveno,
prodáno nebo jinak zatíženo.
Kouření je ve vozidle výslovně zakázáno.
Užívání vozidla není dovoleno, pokud nájemce nevlastní platné řidičské oprávnění,
má zákaz řízení nebo mu bylo řidičské oprávnění dočasně odebráno.
Nájemci není dovoleno provádět na vozidle úpravy technického rázu.
Nájemce není oprávněn bez souhlasu DEXC@Ru provádět optické změny na vozidle.
To je zejména lakování nebo polepování.

§ 9 Povinnosti nájemce
(1) Nájemce je povinen po celou dobu trvání pronájmu s vozidlem zacházet šetrně a
odborně. Musí se k vozidlu chovat s v silničním provozu běžnou pečlivostí. Kromě
toho se nájemce musí postarat o to, aby se vozidlo nacházelo ve stavu bezpečném
pro provoz a aby byly pravidelně prováděny nutné prohlídky. Musí dodržovat veškeré
směrodatné předpisy a technické zásady pro užívání vozidla.
(2) Nájemce musí zejména zajistit, aby bylo k dispozici dostatek motorového oleje,
chladicí kapaliny a případné další tekutiny nutné pro řádný provoz. V případě nutnosti
musí nájemce chybějící provozní kapaliny na vlastní náklady doplnit. Totéž platí o
tlaku v pneumatikách.
(3) Nájemce je povinen provozovat vozidlo s ohledem na platné zákony a předpisy. To
platí i v ohledu na nutné vybavení (např. sněžné řetězy atd.). Nájemce ručí za všechny
v souvislosti s provozováním vozidla vzniklé náklady a poplatky (např. mýtné,
peněžité pokuty atd.), pokud mu tyto vzniknou.
(4) Nájemce se zavazuje zajistit, aby vozidlo neřídil pod vlivem alkoholu, drog nebo léků
omezujících jeho schopnost jízdy. Nájemci je výslovně zakázáno řídit vozidlo ve stavu
neschopném k řízení.
(5) Nájemce musí zajistit, aby zavazadla nebo jiné ve vozidle přepravované předměty
byly řádně zajištěny. Nájemce musí dodržovat případné předpisy pro zajištění
nákladu.
(6) Nájemce ručí za veškeré škody, které DEXC@Ru vzniknou následkem porušení
některé z výše uvedených povinností.
(7) Nájemce je kromě toho povinen do 12 hodin na vyžádání DEXC@Ru předvést vozidlo
za účelem jeho kontroly.
(8) Nájemce prohlašuje, že výslovně souhlasí s tím, aby druhý klíč od vozidla zůstal u
DEXC@Ru.

(9) Nájemce prohlašuje, že výslovně souhlasí s tím, aby vozidlo z bezpečnostních důvodů
bylo vybaveno GPS-zařízením. DEXC@R se v této souvislosti zavazuje dodržovat
platná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů.
(10)
Nájemce kromě toho prohlašuje, že souhlasí s tím, aby DEXC@R v případě
porušení tohoto ujednání byla oprávněna vozidlo na náklady nájemce zabavit.
(11)
Nájemce není oprávněn odstraňovat na vozidle umístěnou reklamu. Porušení
této povinnosti opravňuje DEXC@R k mimořádné výpovědi.
(12)
Nájemce je povinen zaplatit DEXC@Ru za zpracování jím způsobených
rozhodnutí o peněžitých pokutách nebo jiných úředních dokumentů paušální
manipulační poplatek ve výši EUR 15,-. Nájemce je povinen zaplatit jemu uložené
peněžité pokuty atd. Opakované porušení této povinnosti opravňuje DEXC@R
k mimořádné výpovědi smlouvy.
§ 10 Postup při dopravních nehodách a krádeži
(1) Nájemce je povinen po nehodě, krádeži nebo jiných škodách neprodleně kontaktovat
příslušnou policii i DEXC@R. Nájemce není oprávněn uznávat případné nároky třetích
osob.
(2) V případě dopravní nehody je nájemce povinen vyhotovit protokol o nehodě včetně
náčrtku. Tento protokol musí obsahovat zejména kontaktní údaje všech zúčastněných
osob a údaje o jejich povinném ručení. Dále musí obsahovat úřední státní poznávací
značky zúčastněných vozidel a možné svědky.
(3) V případě krádeže je nájemce příp. řidič povinen DEXC@Ru neprodleně dodat kopii
trestního oznámení společně s klíči a doklady od vozidla – pokud tyto nebyly rovněž
odcizeny.
(4) V případě nefunkčnosti vozidla způsobené nehodou poskytne DEXC@R nájemci –
pokud si to bude přát – na dobu maximálně 15 (patnácti) dní náhradní vozidlo.
Nájemce přitom nemá nárok na nějaké určité vozidlo. Výběr provádí DEXC@R.
Nájemce je povinen po dobu poskytnutí náhradního vozidla dodržovat platné
uživatelské podmínky třetího poskytovatele. Porušení těchto podmínek vede ke
ztrátě nároku na poskytnutí náhradního vozidla.
§ 11 Opravy během doby trvání smlouvy
(1) Nájemce je povinen učinit všechna nutná opatření k tomu, aby bylo vozidlo v řádném
a smluvně sjednaném stavu. V případě pochyb musí nájemce vyhledat nejbližší
smluvní servisní místo.
(2) Nutné opravy až do výše EUR 50,- smí nájemce zadávat bez souhlasu DEXC@Ru.
Opravy nad tuto částku smějí být zadány jen s výslovným souhlasem DEXC@Ru.
(3) DEXC@R hradí náklady na případné opravy proti předložení účtenky, pakliže za ně
neručí nájemce.
§ 12 Ručení nájemce
(1) Nájemce ručí za všechny škody, zejména za náklady na opravy, náklady na náhradní
pořízení a při nefunkčnosti, jakož i za případné následné škody (např. náklady na
odtah, na znalce, snížení hodnoty atd.), které vzniknou DEXC@Ru následkem nehody,
ztráty, krádeže a neodborné obsluhy vozidla nebo porušením smluvní povinnosti.
Pakliže nájemce není povinen za tuto škodu ručit, ručení odpadá.

(2) Ručení nájemce za škody uvedené v odst. 1 je co do výše omezeno na spoluúčast dle
pojistné smlouvy uzavřené pro vozidlo. Neplatí to však, pokud škoda byla způsobena
jednáním nájemce nebo porušením povinnosti ze strany nájemce a pojištění se může
odvolat na vyloučení ručení.
(3) Ujednání týkající se ručení platí i pro oprávněné řidiče. V případě způsobení škody
oprávněným řidičem ručí DEXC@Ru nájemce a oprávněný řidič jako společní viníci.
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