DODATEK RÁMCOVÉ SMLOUVY a ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA VŠEOBECNÝCH
OBCHODNÍCH PODMÍNEK PLZEŇSKÉHO CARSHARINGU

Provozovatelem Systému je společnost:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Sídlo:
Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:
25220683
DIČ:
CZ25220683
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710
Email:
karkulka@pmdp.cz
dále jen „PMDP“ nebo „Poskytovatel“
a

……………………………..
dále jen „Uživatel“
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tento DODATEK RÁMCOVÉ SMLOUVY, jež byla uzavřena mezi výše uvedenými
smluvními stranami dnem schválení registrace provedené Uživatelem prostřednictvím
internetových stránek carsharing.pmdp.cz nebo mobilní aplikací Karkulka PMDP ze
strany Poskytovatele, čímž Uživatel přistoupil ke VŠEOBECNÝM OBCHODNÍCM
PODMÍNKÁM PLZEŇSKÉHO CARSHARINGU (dále i jen Dodatek) stanovuje zvláštní
pravidla pro podnájem a využívání vícemístného automobilu (dodávky) zapojeného
v Plzeňském carsharingu.
Mimo zvláštní pravidla, ustanovená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran, které jsou stanoveny VŠEOBECNÝMI
OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PLZEŇSKÉHO CARSHARINGU a RÁMCOVOU
SMLOUVOU O ČLENSTVÍ V PLZEŇSKÉM CARSHARINGU.
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CENÍK

Ceník vícemístného automobilu (dodávky)
Vícemístný automobil je samostatná kategorie, která má stanoveny následující ceny dle délky
rezervace. Součástí ceny je také v některých případech limit pro ujetí kilometrů v rámci
rezervace:

0,5 hod. / neomezeně
1 hod. /neomezeně
3 hod. /neomezeně

základní cena v Kč
900
900
900
1/3

10 hod. / limit 100 km
24 hod. / limit 200 km
48 hod. / limit 400 km
3 dny / limit 600 km
7 dní / limit 1 000 km
10 dní / limit 2 000 km
14 dní / limit 2 000 km
Sazba za 1 km nad limitní počet km

1 500
2 300
4 500
6 500
13 000
20 000
25 000
10

U vícemístného automobilu není Uživateli účtována sazba za ujeté kilometry v rámci
stanoveného limitu, ale překročí-li Uživatel stanovený limit, bude mu účtována sazba za každý
takový další kilometr dle výše uvedeného ceníku.
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PŘEVZETÍ A UŽÍVÁNÍ AUTOMOBILU
Automobil bude Uživateli předán pracovníkem infolinky Karkulka na adrese
Truhlářská 5, Plzeň 301 00 (obsluha parkovacího domu Rychtářka), a to na základě
rezervace
předem
vytvořené
prostřednictvím
internetových
stránek
www.carsharing.pmdp.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace Karkulka PMDP.
Klíčky a další náležitosti k užití Automobilu budou Uživateli předány při předání
automobilu.
Doba užívání Automobilu začíná časem rezervace vytvořené Uživatelem v rezervačním
sytému, a to bez ohledu na okamžik otevření Automobilu. Uživatel je oprávněn se
k předání automobilu dostavit s předstihem, a to nejdříve 15 minut před počátkem
rezervace.
Uživatel v rámci předání automobilu podepíše s pracovníkem infolinky Karkulka tento
Dodatek, přičemž Uživatel i Poskytovatel obdrží jeden výtisk tohoto Dodatku a Uživatel
také obdrží kopii potvrzeného předávacího protokolu, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.
V případě zjištěných závad při převzetí automobilu bude toto v protokolu uvedeno.
Uživateli bude při zahájení rezervace předáno potvrzení o vlastníkovi automobilu a
oprávněnosti uživatele k využití automobilu v rámci carsharingu.
Automobil je Uživateli vždy předán s plnou nádrží, doplňování pohonných hmot
v průběhu rezervace hradí Uživatel na své náklady (Automobil nemá k dispozici kartu
CCS pro tankování pohonných hmot).
K odemykání/uzamykání Automobilu slouží výhradně klíčky od vozidla. Automobil nelze
odemykat/uzamykat mobilní aplikací ani Plzeňskou kartou.
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VRÁCENÍ AUTOMOBILU
Uživatel je povinen do skončení doby rezervace řádně a včas vrátit Automobil na adrese
Truhlářská 5, Plzeň 301 00 a předat klíčky od vozu a další náležitosti k užívání
Automobilu obsluze parkovacího domu Rychtářka.
Automobil se vrací vždy s plnou nádrží.
2/3

Stav Automobilu je předmětem kontroly při předání a vrácení Automobilu.
Uživatel obdrží potvrzený předávací protokol, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.
V případě zjištěných závad bude toto v protokolu uvedeno.
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ŠKODY NA AUTOMOBILU, DOPRAVNÍ NEHODY
Poskytovatel dále prohlašuje a potvrzuje, že Automobily jsou pojištěny i na škodu v rámci
havarijního pojištění a pojištění pro případ odcizení Automobilu až do výše spoluúčasti
na škodě, a to ve výši 10 % ze vzniklé škody, minimálně však 10 000,- Kč, dle podmínek
dané pojišťovny.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
Podpisem tohoto Dodatku Uživatel potvrzuje, že se se s těmito zvláštními pravidly pro
podnájem a využívání vícemístného automobilu (dodávky) zapojeného v Plzeňském
carsharingu seznámil a v plné míře na ně přistupuje.

6.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, když jeden obdrží Uživatel a jeden
Poskytovatel.

Za PMDP:

Uživatel:

………………………………………
Tomáš Holubář
Vedoucí oddělení Doprava v klidu

………………………………………
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