RÁMCOVÁ SMLOUVA O ČLENSTVÍ
V PLZEŇSKÉM CARSHARINGU
uzavíraná mezi Poskytovatelem a Uživatelem, tak jak jsou tyto smluvní strany definovány ve
Všeobecných obchodních podmínkách Plzeňského Carsharingu, přičemž Poskytovatelem se
rozumí Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČO: 25220683, se sídlem Denisovo nábřeží
920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, a Uživatelem se rozumí osoba, jež uvedla své
identifikační údaje v registračním formuláři Aplikace, prostřednictvím kterého se uzavírá tato
Rámcová smlouva o členství v Plzeňském Carsharingu.
(Poskytovatel nebo Uživatel samostatně dále též „Smluvní strana“, společně dále též „Smluvní
strany“)
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Účelem této Rámcové smlouvy o členství v Plzeňském Carsharingu (dále jen „Smlouva“)
je umožnit Uživateli, aby za sjednaných podmínek užíval Automobily provozované
PMDP v rámci Plzeňského Carsharingu.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Plzeňského
Carsharingu, jakož i Ceník Poskytovatele.
Veškeré pojmy s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako pojmy
definované Všeobecnými obchodními podmínkami Plzeňského Carsharingu (dále jen
„Obchodní podmínky“).
Uzavřením této Smlouvy a současně splněním dalších podmínek uvedených v této
Smlouvě a Obchodních podmínkách vznikne Uživateli právo užívat Plzeňský
Carsharing.
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UZAVŘENÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE
Registrací do systému Plzeňského Carsharingu prostřednictvím Aplikace Uživatel
prohlašuje a potvrzuje, že se podrobně seznámil s Obchodními podmínkami
a bezvýhradně s nimi vyslovuje souhlas, a zároveň činí návrh na uzavření této Smlouvy.
Tato Smlouva je uzavřena mezi Poskytovatelem a Uživatelem prostřednictvím
komunikace na dálku prostřednictvím Aplikace a formuláře za podmínek uvedených dále
v této Smlouvě a Obchodních podmínkách.
Uživatel prohlašuje a potvrzuje, že:
a) do registračního formuláře vyplnil pravdivé a nezkreslené požadované osobní údaje,
zejména e-mail, jméno a příjmení, adresu bydliště (trvalého pobytu), telefonní číslo,
číslo a údaje bankovní karty, fotokopii (foto nebo sken) platného řidičského oprávnění
pro účely ověření oprávněnosti k řízení Automobilu, případně číslo Plzeňské karty;
b) se seznámil s Obchodními podmínkami Plzeňského Carsharingu a bezvýhradně s nimi
souhlasí;
c) se seznámil s Ceníkem a způsobem účtování cen a bezvýhradně s ním souhlasí.
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Tato smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřena až po kontrole a autorizaci
registračních údajů Uživatele ze strany Poskytovatele. O této skutečnosti bude Uživatel
informován e-mailem, přičemž okamžik doručení tohoto potvrzovacího emailu teprve
znamená okamžik uzavření této Smlouvy. Zároveň dochází k aktivaci Uživatelského
účtu.
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PŘEDMĚT SMLOUVY
Touto Smlouvou se Poskytovatel zavazuje, že Uživateli zpřístupní systém Plzeňského
Carsharingu a bude mu za sjednaných podmínek po dobu trvání této Smlouvy a na
základě dílčích podnájemních smluv podnajímat Automobily a Uživatel se zavazuje, že
za to bude Poskytovateli hradit sjednané nájemné, případně další platby spojené
s užíváním Automobilů, jejichž výše je uvedena v aktuálně platném Ceníku
Poskytovatele. Užívání jednotlivých Automobilů bude Uživateli umožněno po nabytí
účinnosti této Smlouvy.
Poskytovatel umožní Uživateli užívat kterýkoli Automobil po dobu trvání této Smlouvy
v Uživatelem zvolených časových úsecích, nebude-li již tento Automobil užíván jiným
uživatelem – členem systému Plzeňský Carsharing, který své oprávnění využil dříve.
Automobily je oprávněn užívat k účelům obvyklým (tj. k jízdě po pozemních
komunikacích) pouze Uživatel, který se zavazuje dodržovat všechna pravidla sjednaná
v této Smlouvě a v Obchodních podmínkách, zejména platit řádně a včas sjednané
platby.
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DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
Tato Smlouva nabývá účinnosti aktivací Uživatelského účtu.
Způsob ukončení Smlouvy upravují Obchodní podmínky.
V případě skončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou není Uživatel nadále
oprávněn užívat Plzeňský Carsharing, resp. činit nové rezervace Automobilů.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato Smlouva je zachycena na trvalém nosiči dat u Poskytovatele, který ji na žádost
Uživatele poskytne. Veškerá jednání, která jsou provedena v rámci komunikace na
dálku, budou považovány za učiněná písemně.
V případě, že některá ustanovení této Smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo
neúčinná, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se
zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této
Smlouvy ustanovením platným a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle
učiněnému touto Smlouvou.
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem. Ustanovení této Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek
odchylná od zákona, mají přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
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Uzavřením této Smlouvy Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel bude zpracovávat
osobní údaje poskytnuté Poskytovateli v souvislosti s uzavřením této Smlouvy nebo
užíváním systému Plzeňského Carsharingu, a to zcela v souladu s čl. 6 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“), přičemž pro tento
důvod se nevyžaduje souhlas subjektu údajů. Zásady zpracování osobních údajů jsou
uvedeny v Obchodních podmínkách a na webu PMDP, a.s. http://www.pmdp.cz/onas/povinné-udaje/ochrana osobních údajů/.
Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být činěny pouze se souhlasem obou
Smluvních stran, a to výhradně písemnou formou, nejde-li o změnu Obchodních
podmínek nebo změnu Ceníku, které je Poskytovatel oprávněn měnit jednostranně
způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právním jednáním zcela způsobilé, že tato
Smlouva je projevem jejich vážné, pravé, určité, srozumitelné a svobodné vůle. Uživatel
zejména potvrzuje, že si tuto Smlouvu a Obchodní podmínky podrobně přečetl,
porozuměl jejich obsahu a pokud jim nerozuměl, požádal Poskytovatele o vysvětlení této
Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek.
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