Obchodní podmínky re.volt FIRMY, verze 1.0, ze dne 27.11.2018

OBCHODNÍ PODMÍNKY re.volt FIRMY
Čtení obchodních podmínek není žádní zábava. Jistě však chápete, že není možné půjčovat auta nebo
motorky bez toho, aby byla nastavena pravidla hry. Obchodní podmínky jsou tu právě proto. Je
potřeba jasně a srozumitelně nastavit podmínky jak pro samotné půjčování aut a motorek pro firmy,
resp. pro firemní zákazníky, tak pro případ, že by se něco pokazilo.
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy. Společně s Vámi se také
zavazujeme, že se budeme řídit těmito obchodními podmínkami.
1.

NA ÚVOD

1.1.

Dohodneme se, že Obchodní podmínky re.volt FIRMY upravují vzájemná práva, povinnosti a
principy pro užívání a zejména účtování Jízd našimi dopravními prostředky – Elektroauty a
Elektromotorkami, a to s naším smluvním partnerem – Vaší firmou.

1.2.

V Obchodních podmínkách re.volt FIRMY s Vámi budeme mluvit narovinu. Pokud se budeme
vyjadřovat v první osobě množného čísla jako „my“ je tím myšlena naše společnost re.volt
carsharing s.r.o., se sídlem Proskovická 1169/215, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČO: 07049455,
společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 74305, vystupující
jako pronajímatel dopravního prostředku – Elektroaut nebo Elektromotorek. Jakmile se
vyjadřujeme o Vás v druhé osobě množného čísla jako „Vy“ nebo případně jako „Vaše firma“ je
tím myšlena jakákoliv právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající vstupující do smluvního
vztahu jako nájemce dopravního prostředku – Elektroaut nebo Elektromotorek.

1.3.

Naše Elektroauta a Elektromotorky slouží k osobní přepravě a k přepravě přiměřeného
množství věcí, a to po pozemních komunikacích. Pravidla pro užívání Elektroaut Firemními
jezdci jsou uvedeny v Obchodních podmínkách (všeobecných), které najdete na našem Webu
v sekci „obchodní podmínky" - viz odkaz níže:
https://revolt.city/obchodni-podminky/

1.4.

Každý pojem s velkým počátečním písmenem, který je použit v Obchodních podmínkách má
význam buď dle čl. 2. Obchodních podmínek (všeobecných) nebo dle čl. 2 těchto Obchodních
podmínek re.volt FIRMY.

1.5.

Abychom Obchodní podmínky zbytečně nekomplikovali a neprodlužovali, budeme v nich
mluvit především o Elektroautech. Domluvme se, že to, co platí o Elektroautech platí
analogicky (obdobně) také o Elektromotorkách. Pokud budete tedy chtít příslušné ustanovení
Obchodních podmínek použít na Elektromotorku, dosaďte místo pojmu Elektroauto
Elektromotorka. Pokud je v textu Obchodních podmínek uvedena pouze Elektromotorka platí
toto ustanovení či věta pouze pro Elektromotorku, a nikoliv pro Elektroauto.
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1.6.

Vaše firma prohlašuje, že:
a.

b.

c.

2.

nemá žádné závazky po splatnosti vůči svým věřitelům, zejména vůči státu (finančním
úřadům, České správě sociálního zabezpečení a celním úřadům) a zdravotním
pojišťovnám;
není proti ní vedeno ani ji nehrozí soudní, rozhodčí, exekuční či jiné řízení, jehož výsledek
by mohl mít negativní vliv na Vaši schopnost dostát závazkům plynoucím z Firemní
smlouvy;
je oprávněna ručit za závazky svých Firemních jezdců dle čl. 5 těchto Obchodních
podmínek re.volt FIRMY.

VYMEZENÍ POJMŮ
Firemní smlouva – firemní smlouva o účtování nájmu dopravního prostředku - Elektroauta
uzavíraná mezi námi a Vámi prostřednictvím Registračního formuláře na našem Webu za
účelem užívání a zejména účtování Jízd našich Elektroaut; tato smlouva není uzavíraná
v písemné formě, ale k jejímu uzavření dojde na základě splnění podmínek níže uvedených,
především v čl. 3 Obchodních podmínek re.volt FIRMY;
Firemní jezdec – jakákoliv fyzická osoba, které jste poskytli Váš Unikátní kód; může se jednat o
Vaše zaměstnance, spolupracovníky, zákazníky, obchodní partnery či jiné osoby, kterým chcete
jako benefit umožnit užívat naše Elektroauta;
Jízda – služba poskytnutí Elektroauta uskutečněná dle Nájemní smlouvy našemu zákazníkovi
dle Obchodních podmínek (všeobecných);
Jízda na fakturu – služba jízdy na fakturu poskytuje možnost úhrady jednotlivých Jízd Vašich
Firemních jezdců prostřednictvím Vaší firmy;
Obchodní podmínky re.volt FIRMY– tyto obchodní podmínky upravující naše vzájemná práva,
povinnosti a principy pro užívání a zejména účtování Jízd našich dopravních prostředků –
Elektroaut prostřednictvím Vašich Firemních jezdců, a to na Váš účet;
Registrační formulář – tento formulář slouží k uzavření Firemní smlouvy a je dostupný na
našem Webu v sekci „pro firmy“ – viz odkaz: https://revolt.city/pro-firmy/;
Unikátní kód – Vámi vytvořený identifikátor, který slouží pro zařazení osoby mezi Vaše Firemní
jezdce.

3.

FIREMNÍ SMLOUVA
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3.1.

Pokud chcete užívat naše Elektroauta Vašimi Firemními jezdci musíte s námi nejprve uzavřít
Firemní smlouvu. Firemní smlouva tvoří základ našich smluvních vztahů a je uzavírána za
účelem poskytování Jízd na fakturu pro Firemní jezdce.

3.2.

Abychom s Vámi mohli uzavřít Firemní smlouvu budeme od Vás potřebovat vyplnění
Registračního formuláře na našem Webu a souhlas s těmito Obchodními podmínkami re.Volt
FIRMY.

3.3.

Firemní smlouvu můžete uzavřít pouze v případě, že jste právnickou osobou nebo fyzickou
osobou podnikající se sídlem v České republice. Firemní smlouvu může uzavřít pouze
oprávněný zástupce Vaší Firmy.

3.4.

K uzavření Firemní smlouvy dojde na základě Vašeho návrhu a našeho přijetí. Váš návrh učiníte
prostřednictvím našeho Webu, a to :
a.
vyplněním údajů v Registračním formuláři a
b.
vyslovením Vašeho souhlasu s Obchodními podmínkami re.volt FIRMY (zaškrtnutím
příslušného políčka, jakmile se s jejich obsahem seznámíte);
a jeho odesláním kliknutím na tlačítko „REGISTROVAT“. Váš návrh na uzavření Firemní smlouvy
následně dojde k nám a my Vám neprodleně potvrdíme jeho obdržení na Váš e-mail.

3.5.

Po odeslání Vašeho návrhu na uzavření Firemní smlouvy dochází ke kontrole Vašich údajů a
internímu verifikačnímu procesu.

3.6.

Pokud bude všechno v pořádku, zašleme Vám následně na Vámi uvedený e-mail akceptaci
Vašeho návrhu – potvrzení o uzavření Firemní smlouvy. Teprve teď je Firemní smlouva
uzavřena a nabývá účinnosti.

3.7.

Pokud nebude dle našich interních pravidel vše v pořádku, Firemní smlouvu s Vámi bohužel
neuzavřeme. O tomto Vám také dáme vědět na Váš e-mail. Rozhodnutí o akceptaci Vašeho
návrhu na uzavření Firemní smlouvy je závislé pouze na nás a není nijak právně vymahatelné.

3.8.

V případě neúplnosti či nejasnosti zaslaných podkladů Vás vyzveme před akceptací Vašeho
návrhu na uzavření Firemní smlouvy k nápravě a případně zaslání dalších podkladů. V případě
pochybností o oprávněném zástupci Vaší firmy Vás budeme kontaktovat.

3.9.

Domluvme se, že Vámi zaslané údaje a doklady považujeme za správné.

3.10. Každý může mít uzavřenu pouze jednu Firemní smlouvu.
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3.11. Pokud naše podmínky uvedené v Obchodních podmínkách re.volt FIRMY nesplňujete nebo jste
již v minulosti porušili naše vzájemná ujednání, nemusíme s Vámi uzavřít Firemní smlouvu,
případně novou Firemní smlouvu.
3.12. Nedílnou součástí uzavřené Firemní smlouvy jsou Obchodní podmínky re.volt FIRMY.
3.13. Předmětem Firemní smlouvy je náš závazek poskytovat Vaší firmě službu Jízdy na fakturu a
s tím související služby a Váš závazek platit nájemné za Vaše Firemní jezdce, to vše dle
dohodnutých podmínek a dle uzavřených Nájemních smluv Vašimi Firemními jezdci.
3.14. Firemní smlouvu uzavíráme na dobu neurčitou.
3.15. Vy i my můžeme Firemní smlouvu vypovědět bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní dobou,
která začíná běžet od prvního (1) dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
Na ukončení Firemní smlouvy se můžeme také vzájemně dohodnout.
3.16. Pokud nás budete zlobit a nebudete platit faktury včas nebo vůbec, domluvme se, že můžeme
odstoupit od Firemní smlouvy. Pro případ, že se dostanete s úhradou souhrnného Nájemného
za Jízdy Vašich Firemních jezdců do prodlení, jste povinni uhradit nám také smluvní úrok
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3.17. V souvislosti s uzavřením Firemní smlouvy nám nic neplatíte. Nárok na nájemné za Jízdy nám
vzniká až při uzavření jednotlivých Nájemních smluv Vašimi Firemními jezdci.
4.

VÁŠ UNIKÁTNÍ KÓD

4.1.

Součástí Registračního formuláře je vytvoření Vašeho Unikátního kódu. Unikátní kód si volíte
sami a je tedy na Vás, jak propracovaný bude.

4.2.

Po uzavření Firemní smlouvy Vám bude Unikátní kód sloužit k tomu, abyste umožnili Vašim
Firemním jezdcům užívat naše Elektroauta na Váš účet.

4.3.

Každý potencionální Firemní jezdec nejprve s námi uzavře Rámcovou smlouvu dle Obchodních
podmínek (všeobecných) a tím získá přístup ke svému Uživatelskému účtu.

4.4.

Věc se má tak, že pokud chcete, aby se někdo stal Vašim Firemním jezdcem, předejte mu (v
tajnosti) Váš Unikátní kód. Osoba, které předáte Unikátní kód, si ve svém Uživatelském účtu
zapíše kód do „slevové skupiny“ v sekci „osobní údaje“ a tímto se stává Vaším Firemním
jezdcem. Začíná jezdit na Vás!

5.

VAŠE ODPOVĚDNOST; RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ
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5.1.

Domluvme se, že jste odpovědní za všechny Jízdy Vašich Firemních jezdců, mimo situace
uvedené níže.

5.2.

Vaše firma tímto v souladu s ust. § 2018 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, závazně prohlašuje, že uspokojí jakýkoliv dluh svého Firemního jezdce
vzniklý z Rámcové smlouvy nebo Nájemní smlouvy, jestliže ho Firemní jezdec neuspokojí
sám. Dluhem dle předchozí věty může být například povinnost k náhradě škody, smluvní
pokuty a tak dále, a to včetně dalších poplatků, úroků a dalšího příslušenství.

5.3.

Vaše firma jako ručitel se zavazuje uhradit každý dluh svého Firemního jezdce v souladu s
bodem 5.2. těchto Obchodních podmínek re.volt FIRMY, s jehož zaplacením se Firemní
jezdec ocitne v prodlení, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení naší písemné výzvy.

5.4.

Pokud zjistíte, že někdo zneužívá (neoprávněně užívá) Váš Unikátní kód, dejte nám to
okamžitě vědět a my si s ním poradíme. Nejprve mu znemožníme přístup k jeho
Uživatelskému účtu a pokud své prohřešky nenapraví Uživatelský účet mu rovnou zrušíme.

5.5.

Na druhou stranu jste to Vy, kdo má povinnost si chránit svůj Unikátní kód. Pokud někomu
svůj Unikátní kód sdělíte nebo ho prozradí někdo z Vašich Firemních jezdců, nesete za to
odpovědnost. Případné použití Vašeho Unikátního kódu touto třetí osobou pak jde k Vaší tíži
a odpovídáte za to stejně jako byste Unikátní kód sdělili této osobě sami. Tímto se vracíme
k bodu 5.4. těchto Obchodních podmínek re.volt FIRMY a apelujeme na to, abyste co
nejdříve narušitele nahlásili. V každém měsíčním přehledu můžete narušitele snadno odhalit.

5.6.

Musíme se taky nějak chránit, a tak se domluvme, že nejsme nijak odpovědní za zneužití
Vašeho Unikátního kódu a ani za případné škody, které Vám mohou vzniknou, vyjma případu,
kdy to bude vyloženě naše chyba.

5.7.

Jakmile usoudíte, že by mohlo dojít k odcizení či většímu zneužití Vašeho Unikátního kódu, jste
povinni nás bezodkladně kontaktovat a požádat o zneplatnění Unikátního kódu. Následně se
domluvíme na novém Unikátním kódu.

6.

SPOČÍTÁNÍ ÚTRATY A VYROVNÁNÍ

6.1.

O útratě Vašich Firemních jezdců budete mít absolutní přehled. Každý měsíc Vám zašleme
elektronický strukturovaný seznam Jízd Vašich Firemních jezdců. Tento seznam bude
obsahovat, informace o provedených Jízdách, identifikaci Firemního jezdce a částku
Nájemného.

6.2.

Spolu s výše uvedeným seznamem Vám bude zaslána faktura – daňový doklad na souhrnnou
částku Nájemného za Jízdy Vašich Firemních jezdců. Splatnost faktury bude uvedena na
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samotné faktuře. Pokud by se náhodou stalo, že na faktuře splatnost nebude uvedena,
domluvme se, že to bude čtrnáct (14) dní.
6.3.

Fakturu Vám v dnešní digitální době zašleme na Váš e-mail uvedený v Registračním formuláři.

6.4.

Domluvme se, že za doručení e-mailu s fakturou budeme považovat následující pracovní den
po odeslání e-mailu.

7.

STARTUP

7.1.

Berete na vědomí, že služby, které nabízíme Vašim Firemním jezdcům jsou z velké části závislé
na okolnostech, které nemůžeme nijak ovlivnit. Jedná se zejména o jednání třetích osob či o
další okolnosti jako vyšší moc.

7.2.

Berte na vědomí, že námi poskytované služby, včetně služby Jízda na fakturu, jsou s ohledem
na jejich rozvoj, vývoj a potenciál stále na začátku a mohou vykazovat chyby a vady. Naše
služby jsou tedy poskytovány bez jakýchkoliv záruk ohledně kvality či dostupnosti služeb.
Nebojte se, i tak děláme vše naplno.

8.

KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ

8.1.

Pro nás i pro Vás bude jistě pohodlnější, když bude mezi námi probíhat komunikace
elektronicky (prostřednictvím e-mailu či jiných dostupných služeb jako je whatsapp a facebook)
a mobilním telefonem. Vzájemně si tedy budeme doručovat dokumenty, oznámení, výzvy či
jiné informace elektronicky. Pokud to nebude elektronicky možné, můžeme doručovat
prostřednictvím poštovních služeb na adresu našeho sídla a Vašeho sídla, případně osobně.

9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.

Čas od času je potřeba Obchodní podmínky re.volt FIRMY v přiměřeném rozsahu měnit. Pokud
dojdeme k názoru, že je potřeba nějaké vylepšení či jiná změna, vydáme upravenou verzi
Obchodních podmínek re.volt FIRMY. O nových Obchodních podmínkách Vám dáme vědět emailem. Pokud nebudete se změnami souhlasit máte možnost změny odmítnout a Firemní
smlouvu vypovědět ve výpovědní době v délce sedmi (7) dnů od doručení nových Obchodních
podmínek re.volt FIRMY. Nejsou s tím spojené žádné zvláštní povinnosti, které by Vás
zatěžovaly.

9.2.

Stanou-li se nějaká ustanovení neplatná či neúčinná z důvodu změny právních předpisů nebo
jiných důvodů, zůstávají ostatní ustanovení platná, neodporuje-li to jejich účelu a nejedná-li se
o ustanovení, která nelze od ostatního obsahu Obchodních podmínek re.volt FIRMY oddělit.

9.3.

Firemní smlouva a tyto Obchodní podmínky re.volt FIRMY se řídí právem České republiky.
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9.4.

Dohodneme se, že veškeré spory z uzavřené Firemní smlouvy a z těchto Obchodních podmínek
re.volt FIRMY budou rozhodovány před Okresním soudem v Ostravě, případně Krajským
soudem v Ostravě, podle toho, který soud bude věcně příslušný. Tato dohoda o místní
příslušnosti je uzavřena v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů.

9.5.

Naše práva vyplývající z Obchodních podmínek re.volt FIRMY, které mají z povahy věci trvat i
po ukončení Firemní smlouvy jsou po jejím ukončení nadále platná a vymahatelná.

9.6.

Veškeré smluvní pokuty a náhrady škod dle těchto Obchodních podmínek re.volt FIRMY jsou
splatné ve lhůtě do pěti (5) dnů ode dne, kdy jste byli k jejich úhradě vyzváni. Upozorňujeme,
že pokud neuhradíte splatné smluvní pokuty nebo náhrady škod, budeme Vás celkem 3x
emailem nebo telefonicky vyzývat k zaplacení. Poté nám nezbyde než tuto naši pohledávku
postoupit právníkům, kteří po Vás tuto pohledávku budou vymáhat soudně.

9.7.

Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen náš nárok požadovat náhradu škody v plném
rozsahu.

9.8.

Ochranu osobních údajů upravují Zásady ochrany osobních údajů.

9.9.

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou tyto přílohy dostupné na Webu:
Obchodní podmínky (všeobecné)
Kodex fair play
Ceník
Naše pojistné podmínky
Zásady ochrany osobních údajů

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27.11.2018
re.volt carsharing s.r.o.
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