Smlouva o nákupu na splátky
Úvodní ustanovení
Termínem “my” se rozumí Čezeta Motors s.r.o.
Termínem “vy” se rozumí zákazník, který si Baterii pronajímá
1. Úvod
Toto je smlouva o pronájmu baterie (dále Smlouva), která se skládá z níže uvedených
podmínek a případných dodatků. Strany se dohodly na pronájmu baterie dle specifikace v
tabulce (dále Baterie). Veškeré náhradní Baterie budou dodávány dle bodu 5 této Smlouvy.
Po celou dobu trvání této Smlouvy bude Baterie ve vašem vozidle (dále Vozidle).
2. Doba pronájmu
Doba pronájmu musí být přesně stanovena.
3. Platba
Roční platbu je nutné provést vždy předem. Nájemné musí být zaplaceno vždy v plné výši
bez jakéhokoliv odpočtu, protiplnění, nebo zadržování platby. Včasná úhrada pronájmu,
nebo dalších plateb vyplývajících z této smlouvy je zásadní. V případě prodlení v úhradě
vám bude zasláno oznámení o prodlení. V případě neuhrazení pronájmu ani po zaslání
oznámení budeme postupovat dle podmínek této Smlouvy. To umožňuje přijmout jakékoliv
opatření z odstavce 13 této smlouvy. Úhrada všech plateb musí proběhnout na níže
uvedený bankovní účet. Pokud není jakákoliv platba uhrazena včas, můžeme si nárokovat
úrok z neuhrazené částky. Tento úrok bude účtován ve výši 8% ročně nad sazbou LIBOR
(může se lišit). Tato sazba bude uplatňována i v případě soudního rozhodnutí proti vám.
Musíte uhradit veškeré administrativní výlohy a náklady spojené s prodlením v platbě a
nedodržením této Smlouvy. Tyto náklady zahrnují výdaje na komunikaci s vámi (poštou,
telefonicky, nebo jinak), vaše vyhledání, právní, nebo jiné náklady potřebné k zajištění plnění
této smlouvy včetně nákladů a výdajů spojených se získáním Baterie, její dopravou,
uskladněním a případnou likvidací. Tyto náklady budou stanoveny dle našich sazeb v době
jejich vzniku a jsou splatné ihned. Jste povinen uhradit DPH v případě, že vám bylo vráceno
dle podmínek této Smlouvy. Daň je třeba uhradit ve výši, která je aktuální v době splatnosti
závazku. Cena za pronájem za nadbytečné kilometry je uvedena v tabulce. Ceny jsou
uvedeny bez DPH. Pokud bude sazba DPH během platnosti této smlouvy změněna, bude
vždy kalkulováno s aktuální sazbou DPH.
4. Počet najetých kilometrů, úpravy, prodloužený pronájem, nadbytečný počet
najetých kilometrů
Maximální počet najetých kilometrů je uvedený v tabulce. Pokud vozidlo překročí maximální
počet najetých kilometrů, je nutné nám uhradit poplatek za každých 100 km nad smluvenou
hodnotu maximálního počtu najetých kilometrů. Jsme oprávněni získat od vás aktuální
kilometrový nájezd skútru. Pokud námi budete vyzván, jste povinen v co nejkratší době sdělit
aktuální stav najetých kilometrů. Pokud přestane tachometr během doby pronájmu řádně
fungovat, je třeba neprodleně:
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a) kontaktovat nás a sdělit aktuální stav najetých kilometrů
b) zajistit co nejrychlejší opravu technikem Čezeta
c) sdělit nám, kdy je tachometr opravený.
Na základě doby opravy můžeme odhadnout kilometrový nájezd.
5. Dodání baterie / Výměna baterie
Po doručení je nutné písemně potvrdit převzetí baterie, popřípadě celého vozidla. Během
pronájmu můžeme kdykoliv vyměnit baterii za jinou s podobnými parametry, kapacitou,
věkem a stavem dobíjecích cyklů.
6. Vyloučení odpovědnosti
Přijímáme odpovědnost za smrt nebo újmu na zdraví, která vyplývá přímo z naší nedbalosti.
Nicméně, ve vztahu k tomu, co je uvedeno v odstavci 7, nepřijmeme odpovědnost za
jakoukoli ztrátu nebo škodu, která vznikne z nebo jako důsledek jakékoli vady na Baterii.
Nebudeme odpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou byste mohl utrpět jako důsledek
jakéhokoli zpoždění v dodání nebo opravě nebo výměně Baterie nebo za ztrátu možnosti
Baterii používat.Zejména vůči vám neponeseme odpovědnost za jakékoli dodatečné náklady,
poplatky nebo platby, které ponesete, jako je náhradní vozidlo, náklady na palivo, poplatky za
přetížení dopravy nebo další poplatky za parkování. Neponeseme vůči vám odpovědnost za
škodu na soukromých elektrických instalacích, Baterii nebo Vozidle, u kterého jste nedodrželi
doporučení výrobce, zejména (mimo jiné) škodu, která by vznikla jako důsledek vašeho
používání nabíjecího zařízení, které se neřídí doporučeními výrobce; používání přístrojů,
které nejsou vybaveny správným nabíjecím zařízením, jak jej doporučuje výrobce;
neudržování Vozidla nebo Baterie v souladu s doporučeními výrobce/dodavatele,
neprovádění údržby Vozidla, jak je specifikováno v příručce o údržbě a záruce, provádění
oprav buďto osobně nebo prostřednictvím servisu, který pro takové opravy není autorizován
a takové opravy se neshodují s doporučeními výrobce; poškozování Vozidla/Baterie
používáním během sportovního závodu jakéhokoli druhu; provádění modifikací na Baterii
nebo Vozidle.
7. Záruky
Poskytneme vám Baterii, která je v dobrém provozním stavu a Baterii vyměníme nebo
opravíme jakoukoli defektní baterii za podmínek, že budete dodržovat podmínky této
Smlouvy o pronájmu a doporučení výrobce týkající se nabíjení a používání Baterie.
Poskytneme vám Baterii, která má dostatečnou nabíjecí kapacitu po dobu trvání této
Smlouvy o pronájmu a jakéhokoli prodloužení doby trvání Smlouvy. Práh nabíjení baterie je
70% původní kapacity Baterie. Můžete, na vaše vlastní náklady, dát pokyn autorizovanému
servisu Čezeta k provedení nabíjecí diagnostiky baterie k otestování kapacity Baterie. Pokud
by takový diagnostický test ukázal, že práh nabíjení Baterie je nižší než 70%, podle vašeho
uvážení buďto: vyměníme Baterii; Baterii opravíme; nebo provedeme opatření, které bude
vyhovovat oběma stranám. Záruka uvedená v odstavci 7 se nevztahuje na: součásti Baterie,
které byly modifikovány nebo na důsledky takové modifikace, včetně (mimo jiné) škody na
vozidle, předčasné běžné opotřebení, pozměnění výkonu; náklady na údržbu vynaložené
vámi dodržováním doporučení výrobce nebo požadavky na servis, a výměnu dílů z důvodu
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běžného opotřebení; problémy, které vzniknou důsledkem provádění oprav nebo údržby
buďto osobně nebo prostřednictvím servisu, který není Čezeta nebo autorizovaný servisní
partner a takové opravy nebo údržba se neshodují s doporučeními výrobce. Zeměpisný
rozsah záruky je omezen na země Evropské unie, Švýcarsko, Norsko a Monako. Záruky
obsažené v odstavci 7 budou nadále platit nehledě na to, že vozidlo, ve kterém je Baterie
zabudována, bude řízeno ne déle než po dobu jednoho měsíce pověřeným řidičem turistou
vně zeměpisné oblasti vymezené v odstavci 7.
8. Pojištění a riziko
Jste odpovědný za Baterii od momentu dodání a od této doby je na vás přeneseno riziko
ztráty nebo poškození. Jste odpovědný za zajištění pojištění Baterie od momentu dodání.
Pojistné krytí musí být uskutečněno prostřednictvím stejného seriózního pojistitele,
prostřednictvím kterého pojišťujete vozidlo a za podmínek stejného pojištění sdružených
rizik, za kterých pojišťujete vozidlo tak, že bude Baterie kryta stejnou mírou krytí. Musíte
Baterii takto pojišťovat po dobu trvání této Smlouvy o pronájmu nebo po dobu, kdy Baterie
bude ve vašem držení a pod vaší kontrolou. Pojištění musí krýt pojistnou hodnotu baterie
(jak je definováno v odstavci 18). Budete odpovědný za jakékoli nepojištěné ztráty. Musíte
sdělit pojistiteli, že jsme vlastníky Baterie a že si ji pronajímáte od nás podle této Smlouvy o
pronájmu. Na vyžádání musíte pojistnou smlouvu předložit. Musíte platit veškeré pojistné
včas a ve všech ohledech plnit podmínky pojistné smlouvy. V případě, že Baterie je
poškozená, musíte použít jakékoli peněžní prostředky uhrazené vám od pojistitele na opravu
Baterie v Čezetě nebo u autorizovaného servisního partnera, pokud ji opravit lze. Musíte nám
dát vědět, pokud je Baterie poškozená a my budeme mít právo opravu zajistit sami (podléhá
konzultaci s vašimi pojistiteli). Pokud je Baterie celková ztráta (nebo váš pojistitel rozhodne,
že je to celková ztráta) protože byla ztracena, odcizena, zničena nebo poškozena tak, že ji
není možné ekonomicky opravit (ať to je nebo není vaše vina), datum, ke kterému je Baterie
prohlášena za celkovou ztrátu bude určeno vaším pojistitelem a: musíte nás okamžitě
písemně informovat o tom, co se stalo; musíte nadále hradit nájemné do té doby, kdy
dostaneme odškodnění v plné výši; pronájem Baterie za podmínek této Smlouvy o pronájmu
bude ukončen (poté, co vám pošleme jakékoli oznámení, které máme povinnost zaslat podle
zákona); nám okamžitě na vyžádání uhradíte celkovou částku za celkovou ztrátu
(vypočítanou v souladu s odstavcem 18 níže); podniknete vše, co je možné a rozumné pro to,
abyste zařídili neprodlenou platbu ze strany pojistitele přímo nám. Tímto svého pojistitele
pověřujete k provedení takové platby; souhlasíte s tím, že můžeme, pokud si to přejeme,
vyjednat jakékoli vyrovnání vašeho nároku na pojistné plnění vaším jménem. Souhlasíte s
tím, že jste takovým vyrovnáním vázán; pokud obdržíte jakékoli peníze přímo od vašeho
pojistitele, tyto peníze nám okamžitě uhradíte. Do té doby, než provedete platbu, budete tyto
peníze pro nás držet; a my uplatníme jakékoli částky obdržené od vašeho pojistitele na
dlužné částky dle této Smlouvy o pronájmu. K vyloučení pochybností budete odpovědný za
platbu jakéhokoli rozdílu mezi jakoukoli částkou zaplacenou vaším pojistitelem a částkou za
celkovou ztrátu, která bude splatná okamžitě na vyžádání. Zaplatíme vám jakýkoli přeplatek.
Pokud bude baterie odcizena, máte povinnost odcizení nahlásit policii a podniknout jakékoli
opatření vyžadované vaším pojistitelem. Pokud je Baterie nebo Vozidlo odcizeno, ale
nalezeno během 30 dnů, máte stále povinnost nám oznámit, že došlo ke krádeži.
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9. Péče o Baterii a údržba - vaše povinnosti
Máte povinnost na vlastní náklady: rozumně se starat o Baterii; zajistit, aby Baterie byla stále
řádně udržována v dobrém stavu a servisována v souladu s doporučeními a intervaly
specifikovanými výrobcem; opravovat jakékoli poškození Baterie; ať již takové poškození je
nebo není vaší vinou, v době, ve které je to praktické a rozumné, opravovat a/nebo vyměňovat
díly, kde to bude nutné; promptně provést takové testování a modifikace Baterie, jak vyžaduje
zákon; a zajistit, že jakékoli servisování, údržba, opravy a modifikace jsou prováděny Čezetou
nebo autorizovaným servisním partnerem.
Aniž jsou dotčeny vaše povinnosti v odstavci 9 máte povinnost: okamžitě nás informovat v
případě, že Baterie se stane nevhodnou k použití z jakéhokoli důvodu, zajistit, že jsou stále
vedeny servisní záznamy a že servisní partner vyplní a orazítkuje servisní záznam po každém
servisu a promptně splní jakékoli stažení Baterie ze strany výrobce.
10. Nabíjení a používání Baterie
Baterie smí být používána jedině na pohon vozidla, které je specifikováno v tabulce. Musíte
jednat v souladu s doporučeními výrobce co se týká používání, nabíjení a uchovávání
Baterie. Tato doporučení vám budou udělena v momentu doručení Baterie. Musíte se řídit
instrukcemi výrobce s ohledem na nabíjení Baterie, ať již při standardním nebo rychlém
nabíjení. Baterie smí být nabíjena pouze u nabíjecí stanice nebo použitím vašeho nabíjecího
místa doma (zdroje napájení ve zdi vhodně instalovaného kvalifikovaných elektrikářem).
Máte povinnost řídit se instrukcemi výrobce, které byly vytvořeny k optimalizaci používání
Baterie, jako např. těch, která se vztahují k teplotě, nabíjení a cestám. Pokud budete požívat
Baterii takovým způsobem, který se neřídí tímto zamýšleným způsobem užívání, nebo v
rozporu s těmito podmínkami nebo zákonnými požadavky, budete zodpovědný za veškeré
náklady, poplatky a odpovědnost, které nastanou jako důsledek. Máte povinnost řídit se
požadavky na údržbu a servis Vozidla, ve kterém je Baterie užívána. Taková údržba Vozidla
musí být provedena Čezetou nebo autorizovaným servisním partnerem. Nesmíte na Baterii
provádět žádnou práci sám, ani dovolit neautorizovanému servisu provádět jakoukoli práci
na Baterii. Musíte dovolit nám a/ nebo našim zástupcům inspekci Baterie s tím, že vám
sdělíme datum s rozumným předstihem. Jelikož jsme majiteli Baterie, musíte respektovat
naše vlastnická práva a nesmíte: dělat si nárok na vlastnická práva vy sám; prodat Baterii
nebo se o její prodej pokusit; dále Baterii pronajímat nebo jinak umožnit jiné osobě získat
jakákoli práva na Baterii; dát Baterii do zástavy nebo ji používat jako zástavu nebo dovolit,
aby na ní bylo uplatňováno zástavní právo; Baterii vyhodit. Smíte, bez toho aby k tomu bylo
potřeba naše předchozí písemné svolení, Baterii vzít do jakékoli země, která je uvedena na
seznamu v odstavci 7 na dobu ne delší než jeden měsíc. Kdykoli je Baterie převezena do
jiné země, musíte zajistit, že je plně pojištěná na pojistnou hodnotu (definovanou v odstavci
18) a na jakékoli nároky na škodu nebo ztrátu způsobenou Baterií nebo jejím používáním (v
souladu s vašimi pojistnými povinnostmi v odstavci 8 výše). Budete odpovědný za veškeré
náklady za vrácení Baterie do země dodání. Jakákoli změna nebo modifikace vyžadovaná
ze zákona musí být provedena Čezetou nebo autorizovaným servisním partnerem v souladu
se záručními podmínkami.
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11. Servisní vozidlo
Služby servisního vozidla budou poskytovány poskytovatelem služeb, kterého si čas od času
vybereme. Současný poskytovatel služeb je Europ asistance. O případných změnách tohoto
poskytovatele vás budeme informovat. Servisní (odtahové) služby jsou po dobu jednoho
roku poskytovány zdarma.
12. Naše právo ukončit tuto smlouvu
Tuto smlouvu o pronájmu můžeme ukončit poté, co vám doručíme písemné oznámení, které
je vyžadované zákonem: pokud jste fyzická osoba a byl na vás podán návrh na konkurs,
pokud je proti vám podán návrh na konkurs nebo přistoupíte na dobrovolnou dohodu s
vašimi věřiteli; pokud jste právnická osoba, právnická osoba je z jakéhokoli důvodu zrušena;
pokud je svoláno shromáždění věřitelů; nebo pokud je Baterie zákonně zajištěna nebo
zabrána nebo je předmětem soudního příkazu; nebo pokud neplatíte nájemné nebo jinou
částku splatnou nám v souladu s touto smlouvou o pronájmu; nebo pokud porušujete
jakékoli další ujednání této smlouvy, nebo pokud jste nám podal informace, v souvislosti s
touto smlouvou o pronájmu nebo jinou smlouvou o pronájmu, kterou bychom s vámi mohli
mít uzavřenou, o kterých máme rozumný důvod se domnívat, že jsou nepravdivé nebo
matoucí; nebo máme rozumné důvody domnívat se, že náš zájem v souvislosti s Baterií je
ohrožen.
13. Co můžeme udělat jak následek vašeho porušení smlouvy
Pokud jste dal najevo, že se nedomníváte, že byste byl nadále vázán podmínkami této
smlouvy o pronájmu buďto tak, že jste neuhradil jakékoli nájemné nebo jinou částku v
souladu s touto smlouvou o pronájmu v termínu splatnosti, nebo porušením jakýchkoli
dalším podmínek sjednaných touto smlouvou o pronájmu, můžeme (písemným oznámením
nebo znovu získáním Baterie) toto vzít na vědomí a tak smlouvu o pronájmu ukončit. Pokud
tato smlouva o pronájmu byla ukončena v souladu s odstavcem 13, nebudete nadále
disponovat Baterií bez našeho souhlasu. Musíte neprodleně (a v našich časových
možnostech) buďto Baterii vrátit na takové místo, které v přiměřeném rozsahu specifikujeme
(na vaše vlastní riziko a náklady) nebo nás nechat si ji od vás vyzvednout. Souhlasíte s tím,
že my (a/nebo naši zástupci) smějí vstoupit do jakéhokoli objektu, který obýváte nebo nad
kterým máte kontrolu za účelem vyzvednutí Baterie a že my (a/nebo naši zástupci) smíme
podniknout veškeré přiměřené kroky (včetně užití síly) abychom za tímto účelem do objektu
vstoupili. Budete rovněž povinen uhradit částky vymezené v odstavci 14 níže.
14. Co musíte uhradit po předčasném ukončení pronájmu a/nebo ukončení této
smlouvy o pronájmu jako následek porušení této smlouvy o pronájmu z vaší strany
Po ukončení pronájmu Baterie nebo ukončení této smlouvy o pronájmu nám musíte po
požádání neprodleně uhradit: veškeré nájmy a jakékoli další částky v souladu s touto
smlouvou o pronájmu, které již nabyly splatnosti, ale které jste k datu aktu ukončení smlouvy
neuhradil (plus úroky v souladu s odstavcem 3. výše); a jakékoli poplatky za nadbytečné
kilometry; a jako kompenzaci, paušální odškodnění za vaše porušení této smlouvy o
pronájmu, celkovou částku za součásti pronájmu (jak jsou vymezeny v tabulce) každé
nájemné, které by nabylo splatnosti mezi: datem aktu ukončení a vypršení doby trvání
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nájmu; mínus srážka našeho příjmu ve výši 4% ročně na každou součást pronájmu na
základě výpočtu za dobu od data, kdy obdržíme platbu do data, kdy by jinak příslušný nájem
(jehož součást tvoří součásti pronájmu) nabyl splatnosti, pokud by nedošlo k aktu ukončení;
pokud jste Baterii nevrátil, částku rovnou její pojistné hodnotě k datu aktu ukončení.
"Pojistná hodnota" je částka (uvedená v tabulce) určená k vyrovnání jakékoli finanční ztráty,
kterou bychom utrpěli v případě poškození či celkové ztráty Baterie. Pojistná hodnota bude
každý kalendářní rok snížena o 10%, snížení bude začínat počátkem druhého roku trvání
této smlouvy o pronájmu; a jakékoli náklady, které nám vzniknou jako důsledek vašeho
porušení smlouvy ( a v souladu s odstavcem 3); Vaše povinnost uhradit jakékoli částky
vyplývajících z tohoto odstavce bude trvat i přesto, že by smlouva o pronájmu byla ukončena
oproti jakýmkoli částkám, které byste dlužil podle odstavce 14 přičteme kredit v souladu s
rozdílem mezi: hodnotou Baterie v moment, kdy nám byla buďto navrácena nebo jsme ji
opětovně převzali do vlastnictví; a hodnota Baterie v moment ukončení doby nájmu, jak
námi bylo původně odhadnuto (nebo přibližně v dobu započetí doby nájmu), pokud by
pronájem Baterie býval jinak neskončil. Naše kalkulace částky takového rozdílu v hodnotě
bude, v případě absence zjevného pochybení, pro vás závazná. S výjimkou ustanovení
tohoto odstavce 14, dlužná částka splatná nám podle odstavce 14 bude splatná okamžitě na
základě našeho požadavku. Pokud podle tohoto odstavce 14 nebude spočten žádný kredit
do té doby, až budou zmíněné částky splaceny, vyplatíme vám výši takového kreditu jakmile
to bude reálně možné poté, co vypočítáme výši kreditu. Výše takového kreditu, v každém
případě, ale nesmí přesahovat částku, kterou jste nám uhradil podle odstavce 14.
15. Prodej vozidla
Musíte nám oznámit prodej Vozidla a souhlasíte s tím, že vyplníte a vrátíte takovou
dokumentaci, kterou vám poskytneme za účelem sdělení jména a adresy nového majitele
Vozidla. Musíte kupujícímu vozidla sdělit, že Baterii vlastníme my a že vy si ji pronajímáte.
Tato smlouva o pronájmu bude pokračovat a vy budete odpovědný za platby nájmu
vymezených v této smlouvě o pronájmu v souladu s odstavcem 16 níže. Pokud vozidlo
prodáte u autorizovaného dealera nebo jiné společnosti, musíte nám dát k dispozici kontakt
na společnost, která vozidlo koupila, stejně tak jako datum prodeje. Opatříte si smlouvu o
prodeji Vozidla, o jejíž předložení Vás můžeme požádat jako o doklad o datu prodeje.
16. Ukončení pronájmu - přenos nájemních povinností - vrácení baterie
Pokud vlastníte Vozidlo a poté jej prodáte: a) pokud je kupující dealer, musíte nám
poskytnout kontakt na dealera v souladu s odstavcem 15 výše. Datum prodeje (které bude
potvrzeno podepsanou smlouvou o prodeji bude datum, ke kterému vaše povinnost platit
nájem zaniká, nebo b) pokud je kupující fyzická osoba, musíte nám poskytnout jméno a
adresu kupujícího nebo jakékoli jiné detaily, o které bychom v přiměřeném rozsahu mohli
žádat. Kupujícímu zašleme novou smlouvu o pronájmu Baterie. Jakmile nám kupující vrátí
řádně podepsanou smlouvu, vaše závazky (mimo jiné vaše platební závazky) dle této
smlouvy zaniknou. Dokud neobdržíme podepsanou smlouvu o pronájmu, vaše povinnosti
vyplývající ze smlouvy o pronájmu budou pokračovat, c) pokud kupující podléhá okolnostem
v odstavci 12, nebude mít nárok na smlouvu o pronájmu baterie a nezašleme mu novou
smlouvu o pronájmu. Za těchto podmínek bude doba trvání smlouvy o pronájmu pokračovat
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a vy budete nadále odpovědný za platby nájmu dle podmínek této smlouvy. Pokud nás
neinformujete dle odstavce 16, informujete nás pozdě, nebo vrátíte baterii pozdě, budeme
vám účtovat poplatek za používání Baterie ve výši, která bude odpovídat nájmu
vymezenému v tabulce; pokud nás neinformujete spolu s odpovídajícími podpůrnými důkazy
o skutečnosti, že k navrácení došlo pozdě z důvodu zásahu vyšší moci, který byl mimo vaši
kontrolu. V případě, že Baterie nám nebude vrácena na konci trvání této smlouvy o
pronájmu z jakéhokoli jiného důvodu než z důvodu celkové ztráty za podmínek uvedených v
odstavci 16 (a při dodržení našeho vstupu do nové smlouvy o pronájmu), můžeme zahájit
kroky k znovuzískání Baterie.
17. Oznámení o ochraně údajů
Vaše žádost: Abyste nám pomohl v rozhodnutí, zda s vámi máme vstoupit do této smlouvy
nebo jiné budoucí smlouvy, budeme používat: informace, které nám byly poskytnuty vámi; a
informace, které jsme získali dotazy na vás; a informace, které získáme vaším plněním této
a/nebo jakékoli jiné smlouvy, kterou s námi máte uzavřenou.
Použití a předávání: Pokud s vámi uzavřeme tuto smlouvu o pronájmu, můžeme
poskytnout vaše údaje registrům dlužníků, údaje o této smlouvě a způsobu vedení vašeho
účtu (včetně vaší platební historie). Je důležité, abychom od vás obdrželi přesné informace.
V zájmu prevence zpronevěry vaše údaje zkontrolujeme, a pokud nám poskytnete
nepravdivé informace, a pokud budeme mít podezření na zpronevěru, toto zapíšeme.
Takové informace mohou být také předány: ostatním poskytovatelům úvěrů; jakémukoli
partnerskému výrobci motocyklů, od kterého kupujeme zboží, jeho dceřiné společnosti nebo
přidružené společnosti nebo jejich holdingová společnost (sdružení výrobců); dodavateli
Baterie, a jakémukoli dalšímu dealerovi motocyklů (dále jen "dealer"); jakékoli další osobě
nebo společnosti, kterou vybereme pro účely: posouzení jakýchkoli budoucích žádostí o
peníze a služeb souvisejících s penězi jako je pojištění, které by mohly být podány vámi
nebo jakýmkoli členem vaší domácnosti; prevence zpronevěry, sledování dlužníků a
vymáhání pohledávek; administrace vašeho účtu. My, rejstříky dlužníků, agentury pro
prevenci zpronevěry by také mohly použít tyto informace ke statistické analýze o úvěru,
pojištění a zpronevěře, a můžeme tyto informace též použít k provedení průzkumu trhu.
Zápisy o prevenci zpronevěry budou poskytnuty také dalším organizacím, aby mohly učinit
rozhodnutí o návrzích na pojištění motoru, domácnosti, úvěru, životní pojištění a jiných
návrzích na pojištění a pojistné plnění pro vás a členy vaší rodiny. Marketing: Informace,
které o vás uchováváme, mohou být též použity k účelu informování vás o službách a
výrobcích třetích stran.
18. Kalkulace částky celkové ztráty
Pro účely odstavce 8, bude částka celkové ztráty částka rovna pojistné hodnotě baterie (což
je částka vymezena v tabulce) minus: (1) 10% srážka za každý ukončení kalendářní rok
smlouvy o pronájmu, kteréžto snížení bude začínat na začátku druhého roku pronájmu; a
(2.) jakoukoli částku obdrženou od pojistitele ve vztahu k Baterii; (3.) jakékoli další částky
splatné a dlužné dle podmínek této smlouvy.
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19. Postoupení
Můžeme kdykoli jakákoli vaše práva nebo povinnosti dle této smlouvy postoupit, pozměnit,
nebo se těchto vašich práv a povinností kdykoli a jakkoli zbavit tak, že vás o tom písemně
informujeme.
20. Společná a nerozdílná odpovědnost
Pokud "vy" jste několik osob, závazky každé takové osoby budou společné a nerozdílné. To
znamená, že každá jednotlivá osoba bude plně odpovědná za provádění plateb, které jsou
požadovány z titulu této smlouvy o pronájmu a jinak plnit podmínky této smlouvy. Pokud
jakákoli osoba je v rozporu s podmínkami této smlouvy o pronájmu, můžeme podle našich
možností žalovat takovou osobu či některé nebo všechny z vás.
21. Shovívavost
Můžeme se čas od času rozhodnout, že nebudeme uplatňovat některá či veškerá naše
práva vyplývající z této smlouvy o pronájmu. Pokud toto učiníme, nebude nám bráněno
následně taková nebo jiná práva uplatňovat.
22. Rozhodné právo a soudní pravomoc
Tato smlouva o pronájmu se bude řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České
republiky. Každá ze stran souhlasí s tím, že se podřídí výhradní jurisdikci českých soudů ve
vztahu k jakémukoli nároku, problému nebo záležitosti vyplývající z nebo v souvislosti s
touto smlouvou o pronájmu ať již jde o záležitosti smluvní, nesmluvní, civilní nebo komerční.
Za Cezeta Motors s.r.o.
V Praze, 11.ledna 2017

Neil Eamonn Smith, ředitel
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Smlouva o nákupu na splátky #
Údaje o pronajímateli
Ver: 11/1/17

Cezeta Motors s.r.o se sídlem v Polska 16, Praha 120 000, Česká republika
Údaje o zákazníkovi
Titul
Jméno
Adresa
PSČ
Telefon
E-mail
Údaje o vozidle a baterii
Sériové číslo vozidla # / Nominální kapacita:
Typ baterie: Panasonic
Sériové číslo baterie #

Informace o nákupu na splátky
Splátkový kalendář: 5 roky
Měsíční částka splatná předem (bez DPH) (01 / 02): 1125Kč / 1500Kč
Začátek trvání dohody: o půlnoci dne
Konec trvání smlouvy: o půlnoci dne
Maximální smluvní počet najetých kilometrů: 80 000km
Sazba za překročení celkového kilometrovného (bez DPH) za 100 km (01 / 02): 130Kč
/ 200Kč
Pojistná hodnota baterie (bez DPH) (01 / 02): 67500Kč / 90000Kč
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