RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ
SLUŽEB
uzavřená dle ust. § 2321 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:
Retail Solutions s.r.o., se sídlem Suchý vršek 2129/19, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ 05526728, zapsaná v obchodním
rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 265138, jejímž jménem jedná jednatel Pavel Drešer.
(dále jen “Poskytovatel”)
a

Jméno Příjmení

Datum narození / IČ:

1.1.1970

E-mailová adresa:

vas@email.cz

Kontaktní telefon:

+420 123456789

Korespondenční adresa*:

VZ

Adresa trvalého bydliště/sídla:

O
R

Jméno a příjmení / společnost:

Ulice a č.p./č.o.:

Ulice 123/4

Ulice a č.p./č.o.:

Město:

Město

Město:

123 45

PSČ:

PSČ:

*pokud se liší od trvalé

(dále jen “Uživatel”)
I.
Úvodní ustanovení
1.1 Tato rámcová smlouva o poskytování služeb (dále jen “Smlouva”) upravuje základní práva a povinnosti mezi
Poskytovatelem a Uživatelem. Uzavřením této Smlouvy a současně splněním dalších podmínek uvedených
v této Smlouvě vznikne Uživateli právo užívat systém sdílení vozidel hoplaCar.
1.2 Tato smlouva je uzavřena mezi Poskytovatelem a Uživatelem: a) prostředky komunikace na dálku,
a to prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele www.hoplacar.cz a formuláře za podmínek uvedených dále v
této Smlouvě, nebo b) osobně za účasti obou smluvních stran v sídle provozovně Poskytovatele.
II.
Užívání vozidla
2.1 Uživatel je oprávněn užívat systém sdílení vozidel hoplaCar, tj. je oprávněn využít možnosti užívání (pronájmu)
vozidla Poskytovatele za cenu (nájemné) uvedenou v Ceníku Poskytovatele. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením této
Smlouvy nevzniká Uživateli vždy a za jakýchkoliv okolností přímý nárok na rezervaci vozidla (resp. uzavření dílčí nájemní
smlouvy k vozidlu), a to zejména z důvodu omezeného vozového parku Poskytovatele, případných požadavků ostatních

uživatelů systému sdílení vozidel hoplaCar nebo v případě technických překážek (porucha, poškození vozidla), vyšší
moci apod. a nemá vůči Poskytovateli jakékoliv nároky na náhradu škody či jiné újmy, pokud nebude možné systém
sdílení vozidel hoplaCar a pronájem vozidla využít.
2.2 Uživateli vzniká nárok na užívání (pronájem) vozidla rezervací přes uživatelský účet, která se považuje za uzavření
dílčí nájemní smlouvy k vozidlu, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele dát Uživateli k užívání vozidlo na dobu
určitou. Způsob rezervace vozidla a potvrzení rezervace ze strany Poskytovatele upravují Všeobecné podmínky.
2.3 Užívání (nájem) vozidla je úplatný. Cena za pronájem vozidla (nájemné) je podrobně upravena ve Všeobecných
podmínkách a v Ceníku. Uživatel učiněním rezervace vozidla vyslovuje vždy souhlas s aktuálně platným Ceníkem a
Všeobecnými podmínkami, v nichž je vždy uveden podrobný způsob výpočtu ceny (Nájemného) za pronájem vozidla.
III.
Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy
3.1 Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

O
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3.2 Tato Smlouva může být vypovězena Poskytovatelem Uživateli s okamžitou účinností z důvodů porušení povinností
Uživatele vyplývajících z této Smlouvy nebo Všeobecných podmínek, zejména v případě, že je Uživatel
v prodlení s placením ceny za užívání vozidla (nájemného), přičemž výpověď této Smlouvy je účinná dnem doručení
výpovědi Uživateli. Za okamžik doručení výpovědi se považuje doručení výpovědi do emailové schránky Uživatele.
Okamžikem účinnosti výpovědi zaniká Uživateli právo užívat systém sdílení vozidel hoplaCar, resp. možnost využívat
krátkodobého pronájmu vozidla.
3.3 Uživatel má právo tuto Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou jednoho měsíce od doručení písemné
výpovědi Poskytovateli do emailové schránky.

VZ

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1 Uživatel prohlašuje, že se seznámil s Všeobecnými podmínkami a Ceníkem, které tvoří nedílnou součást této
Smlouvy, a to v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy, prostřednictvím internetových stránek
www.hoplacar.cz, případně v sídle provozovně Poskytovatele, a souhlasí s nimi.
4.2 Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti aktivací uživatelského
účtu Uživatele v systému sdílení vozidel hoplaCar a vyrozuměním Uživatele o aktivaci účtu zaslaným Uživateli do
emailové schránky.
4.3 Smlouvu je možné měnit a doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
4.4 Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14ti dnů ode dne jejího uzavření, je-li smlouva uzavírána
prostředky komunikace na dálku dle odst. 1.2, písm. a) Smlouvy.
4.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

V obci Město dne 22.5.2019

123456
Uživatel (podpis přes internet SMS kódem)

Poskytovatel

