Terms and Conditions of Rental
of Čezeta 506 electric scooter

Smluvní podmínky a pravidla pro
pronájem
elektrického skútru Čezeta

Lessor: Čezeta Motors Ltd, registered Pronajímatel: Čezeta Motors s.r.o. , sídlo:
office: Polská 16, Praha 120 00, Czech Polská 16, 120 00 Praha 2, Česká
Republic. Company number: 29132070. republika. IČO: 29132070.
Tax ID: CZ29132070.
DIČ: CZ29132070.
In making and paying for a rental the
Renter is deemed to have read,
understood and accepted these terms
and conditions of rental and to have
entered into a binding Agreement with
the Company.

Při objednávce a zaplacení Nájemce
potvrzuje, že si přečetl, porozuměl a
souhlasí s těmito Pravidly a podmínkami
pronájmu a dále se zavazuje uzavřít s
Pronajímatelem závaznou Smlouvu o
pronájmu.

1. Definitions:
1.1 The “Agreement” is a motorcycle rental
agreement and these terms and
conditions are an integral part of the
Agreement
1.2 The Lessor (called the “Company” in
this document) is Čezeta Motors Ltd,
registered office: Polská 16, Praha 120 00,
Czech Republic. Company number:
29132070. Tax ID: CZ29132070. 1.3 The
“Renter” is the person(s) named on the
booking form and any additional rider(s).
1.4 The “Rental” is the hire of a Čezeta
electric scooter for a Čezeta Tour.
1.5 The “Rental amount” is the booking
charge.
1.6 The "Rental period" means the period
commencing with the time of the rental
and ending either when the Vehicle is

1. Definice
1.1 “Smlouva” je dokument o pronájmu
Motocyklu a tyto Pravidla a podmínky
jsou nedílnou součástí Smlouvy o
pronájmu Motocyklu.
1.2 “Pronajímatel” je firma Čezeta Motors
s.r.o., sídlo: Polská 16, 120 00 Praha 2,
Česká republika.
1.3 "Nájemce" je osoba uvedená na
rezervačním formuláři, další osoby
oprávněné k řízení jsou řidiči.
1.4 "Pronájem" je zapůjčení Motocyklu na
dobu určitou, k absolvování zkušebních
jízd Čezeta Tours.
1.5 "Výše půjčovného" je finanční
poplatek.
1.6 "Doba pronájmu" znamená období na
dobu určitou, která začíná převzetím
Motocyklu a končí buď vrácením
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returned (whether by the Renter or not),
or when the Company receives proper
confirmation of theft or destruction of the
Vehicle.
1.7 "Damages" includes loss of and
damage to the Vehicle, its tires, tools and
accessories and any costs incurred by the
Company in connection with the loss or
damage.
1.8 "Third party damage" means all loss of
or damage to third party property and
any costs incurred by the Company in
connection with such loss or damage.
1.9 “Vehicle’ means a Čezeta electric
scooter.
1.10 “Equipment” means helmet, gloves
and any other property belonging to the
Company.

Motocyklu (Nájemcem nebo jinou
osobou) anebo v případě, že společnost
obdrží řádné potvrzení o krádeži nebo
zničení Motocyklu.
1.7 "Škody" zahrnují ztrátu a poškození
Motocyklu, jeho pneumatik, příslušenství
a veškeré náklady vzniklé Pronajímateli v
souvislosti se ztrátou nebo poškozením
Motocyklu.
1.8 "Škodou třetí strany" se rozumí
veškerá ztráta nebo poškození majetku
třetí strany a veškeré náklady vzniklé
Pronajímateli v souvislosti s touto ztrátou
nebo škodou.
1.9 "Motocykl" je elektrický skútr Čezeta.
1.10 "Vybavení" znamená přilbu, rukavice
a jakýkoli jiný majetek patřící společnosti.

2. General:
2.1 The Renter agrees to indemnify the
Company for all liabilities incurred by the
Renter during each rental period
throughout the term of the Agreement.
2.2 The Renter agrees to advise each
additional rider named in the Agreement
of the terms and conditions of this
Agreement and each additional rider is
deemed to have agreed to be bound by
these terms and conditions of rental.
2.3 The Renter agrees to present a valid
full current driving license to the
Company prior to each rental from the
Company.
2.4 The Renter agrees to pay online in full
in advance for the rental at the time of
booking.

2. Všeobecné podmínky
2.1 Nájemce se zavazuje odškodnit
Pronajímatele za veškeré závazky, které
vzniknou Nájemci v průběhu každé doby
pronájmu po celou dobu trvání Smlouvy.
2.2 Nájemce se zavazuje, že bude
informovat každého dalšího řidiče
uvedeného ve Smlouvě o Smluvních
podmínkách a pravidlech této Smlouvy. U
tohoto dalšího řidiče se má za to, že s
nimi souhlasil a je jimi vázán stejně jako
Nájemce.
2.3 Nájemce nebo řidič se zavazuje, že
před každým převzetím Motocyklu od
Pronajímatele předloží Pronajímateli
platný řidičský průkaz s oprávněním k
řízení Motocyklu.
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2.5 Prior to the start of the rental period
and on arrival at the Čezeta showroom
the Renter agrees to pay the returnable
deposit for the Vehicle for the amount
stated on the Čezeta website(s).

2.4 Nájemce se zavazuje, že zaplatí
půjčovné v plné výši za Pronájem ihned
při online rezervaci.
2.5 Před započetím Doby pronájmu a při
příjezdu do shopu Čezeta Nájemce
souhlasí s tím, že zaplatí kauci na
Motocykl za částku uvedenou na
internetových stránkách Čezety.

3. Rental process:
3.1 The Renter will meet at the Čezeta
showroom on the date and time booked
by the Renter.
3.2 The Renter will present a valid photo
ID driving licence and pay a returnable
deposit of 10,000 CZK by cash or credit
card (the amount will not be debited
unless the Vehicle has been damaged on
return)
3.3 The Renter will sign a waiver
confirming that the rental is taken
entirely at the Renter’s own risk and in
case of injury he/she shall hold the
company, its Directors, officers and
employees harmless and shall not seek
compensation for pain, injury, death, loss
of earnings or profit, funeral or any and all
other claims
3.4 The Renter shall inspect the Vehicle
and in accepting it agrees that the
Vehicle was fit for use and that any
superficial damage to the Vehicle has
been noted by the tour instructor prior to
start of the tour, paying particular
attention to tyres, brakes and battery, and
that the Vehicle operation briefing has
been completed and understood.

3. Pronájem
3.1 Nájemce se setká s Pronajímatelem v
termínu rezervovaném Nájemcem.
3.2 Nájemce předloží platný řidičský
průkaz a kauci ve výši 10 000 Kč v
hotovosti nebo kreditní kartou (částka
nebude účtována, pokud Motocykl bude
při vrácení shledán bez poškození)
3.3 Nájemce podepíše Smlouvu, která
potvrzuje, že si přečetl, porozuměl a
souhlasí s s těmito Pravidly a
podmínkami pronájmu, které jsou
nedílnou součástí Smlouvy, a že si
pronajal Motocykl zcela na vlastní
nebezpečí a nebude činit Pronajímatele a
jeho zástupce, ředitele, úředníky nebo
zaměstnance odpovědné za jakoukoliv
anebo nehody na kterékoliv třetí osobě
vedoucí ke zranění, smrti, ztrátě výdělku
nebo jakýmkoliv jiným nárokům.
3.4 Nájemce musí Motocykl zkontrolovat
a při jeho převzetí souhlasí s tím, že
Motocykl ve stavu způsobilém k užívání a
že
jakékoliv
povrchní
poškození
Motocyklu zaznamenal instruktor před
předáním Motocyklu, přičemž se věnuje
zvláštní pozornost pneumatikám, brzdám
a akumulátoru. A dále, že instruktáž
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3.5 The tour is three hours duration. At
the end of the tour, the Renter will return
the Vehicle intact to the Company at the
same location, unless otherwise agreed
with the Company. The Renter is obliged
to protect the Vehicle against damage,
loss, or destruction whilst in his/her
possession.
3.6 Our tours and GPS system. Use with
care - your device is intended to serve as
a driving aid and is not a substitute for
driving with due care and attention.
always obey posted road signs and
applicable laws. Distracted driving can be
extremely dangerous. Please do not
operate this device in any manner that
diverts your attention from the road in an
unsafe manner.

ohledně Motocyklu byla provedena a
pochopena.
3.5 Samotná jízda je v délce 3 hodin
trvání. Na konci jízdy vrátí Nájemce
Motocykl Pronajímateli nepoškozený a na
stejném místě, kde si ho vypůjčil, pokud
nebude s Pronajímatelem dohodnuto
jinak. Nájemce je povinen chránit
Motocykl před poškozením, ztrátou nebo
zničením, po celou dobu Pronájmu.
3.6 Naše výlety a GPS systém. Používejte
opatrně - přístroj slouží jako pomůcka pro
řízení a nenahrazuje řízení s náležitou
opatrností a pozorností. Vždy dodržujte
platné dopravní značky a platné zákony.
Roztržitá jízda může být velmi
nebezpečná. Nepoužívejte toto zařízení
žádným způsobem, který by odvrátil
pozornost řidiče od silnice nebezpečným
způsobem.

4. Use restriction and invalidation of
insurance
4.1 Minimum age 21 years
4.2 No parking of the Vehicle without the
use of the stand, or on uneven ground
4.3 Keys must be removed and the
steering locked at all times when away
from the Vehicle. Vehicles must be
parked safely when not in use.
4.4 No speeding or driving in a
dangerous, reckless or negligent manner
likely to cause damage to the Vehicle or
injury to self or others. No racing in a
competition.
4.5 No driving when intoxicated or under
the influence of any substance that
impairs driving ability. Note the legal limit

4. Použitá omezení a neplatnost
pojištění
4.1 Minimální věk 21 let
4.2 Zákaz parkování Motocyklu bez
použití stojanu nebo na nerovném terénu
4.3 Klíče nesmí zůstat v zapalování a
řízení musí být zamčené po celou dobu,
kdy se od Motocyklu vzdálíte.
4.4 Je zakázána rychlá nebo nebezpečná
jízda, bezohledný nebo nedbalý způsob
jízdy a i chování, které by mohli způsobit
poškození vozidla nebo zranění Nájemce
či dalších účastníků silničního provozu.
Účast na závodech s Motocyklem je
zakázána.
4.5 Zákaz řízení Motocyklu při otravě
nebo pod vlivem psychotropních a
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for alcohol consumption when driving in
the Czech Republic is zero.
4.6 No driving while driving ability is
impaired, including by medical
conditions, drowsiness or fatigue.
4.7 Immediately report any unusual or
suspected defect with the Vehicle during
use to the tour instructor.
4.8 No permitting the Vehicle to be driven
by another person

omamných
látek
či
podobných
prostředků nebo jakékoliv látky, která
narušuje
jízdní
schopnosti.
Upozorňujeme, že zákonné limity pro
hladinu alkoholu v krvi jsou pro řízení
jakýchkoliv vozidel v České republice
nulové.
4.6 Zákaz jízdy pokud je by schopnost
řízení byla jakkoliv narušena v době jízdy,
a to i v důsledku zdravotních komplikací,
ospalosti nebo únavy.
4.7 Okamžitě oznamte jakoukoliv
neobvyklou nebo podezřelou závadu s
Motocyklem
během
používání
instruktorovi.
4.8 Zákaz řízení Motocyklu jinou osobou,
pokud není domluveno a písemně
uvedeno ve Smlouvě jinak.

5. Vehicle loss and damage:
5.1 The Renter is responsible for own fault
damage to the Vehicle and any reduction
in the retail value of the Vehicle that
remains after repair, actual towing,
storage, impound and all others related
expenses, plus Company's loss of use.
5.2 The amount of the loss is calculated
by the Company according to its standard
repair service charges. The Renter will
receive an invoice once the repairs are
complete and at this time the Company
will return the balance from the Renter’s
10,000 CZK collision damage waiver.

5. Ztráta a poškození Motocyklu
5.1 Nájemce je zodpovědný za jeho
zavinění škody na Motocyklu a za
jakékoliv snížení maloobchodní ceny
Motocyklu, která zůstane po opravě, dále
za odtah Motocyklu, jeho skladování,
zabavení a za veškeré další související
náklady spojené se ztrátou či poškozením
Motocyklu,
plus
ztráta
nároku
Pronajímatele dále používat Motocykl.
5.2 Výše poškození bude vyčíslena
společností dle ceníku standardních
oprav. Po dokončení oprav nájemce
obdrží fakturu a společnost vrátí případný
rozdíl z depozitu 10000 Kč.

6. Renter's indemnification of Company: 6. Odškodnění Pronajímatele
6.1 The Renter agrees to fully indemnify 6.1 Nájemce se zavazuje k plnému
the Company for any and all loss of or odškodnění Pronajímatele za všechny
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damage to the Vehicle or equipment
during the term of this Agreement if
he/she is found to be under the influence
of alcohol or drugs.
6.2 The Renter’s liability to the Company
for the Vehicle is limited to 10,000 CZK.

případné
ztráty
nebo
poškození
Motocyklu a vybavení během doby trvání
Smlouvy, a to v případě porušení
podmínek Smlouvy - pokud se zjistí, že je
pod vlivem alkoholu nebo drog, bude
prokázán úmysl a jeho vina, atd.
6.2 V případě pojistné události na
Motocyklu, je odpovědnost, spoluúčast,
Nájemce za Motocykl ve výši kauce 10
000 Kč.

7. Incidents:
7.1 In the event of an incident, authorized
riders will promptly complete an incident
report, including where necessary an
appropriate police accident report, and
deliver to the Company a copy of all
related documents.
7.2 Authorized riders will also fully
cooperate with Company's investigation
of any vandalism, theft, accident, claim or
lawsuit involving the Vehicle and with the
Company's defence of any authorized
rider (this obligation to cooperate does
not create a duty of defence by the
Company).
7.3 Insurance related to health expenses
is specifically not covered by insurance
and the Company recommends that the
Renter has their own valid health
insurance for such matters.

7. Odpovědnost za škody
7.1 V případě nehody bude Nájemce či
oprávněný řidič neprodleně Informovat
Pronajímatele a bude vyplňovat hlášení o
událostech, včetně případné příslušné
policejní zprávy o nehodě a doručí
Pronajímateli kopii všech souvisejících
dokumentů.
7.2 Nájemce či oprávněný řidič budou
rovněž
plně
spolupracovat
s
vyšetřováním jakýchkoliv vandalismů,
krádeží, nehod, nároků nebo soudních
sporů týkajících se Motocyklu a ochrany
Pronajímatele jakýmkoliv oprávněným
řidičem (tato povinnost spolupracovat
není povinnost obhajoby Pronajímatele).
7.3 Pojištění související se zdravotními
výdaji není konkrétně kryto pojištěním a
společnost doporučuje, aby nájemce měl
k těmto záležitostem vlastní zdravotní
pojištění.

8. Traffic law violations:
8.1 The Renter will pay all fines and
penalties for traffic law violations that
occur during the rental (including parking
violations), and an administrative charge

8. Dopravní přestupky
8.1 Nájemce zaplatí veškeré pokuty a
penále za dopravní přestupky, ke kterým
dojde během Doby pronájmu (včetně
pokut za parkování), a je povinen uhradit
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to the Company for responding to
authorities concerning such violations.

administrativní poplatek Pronajímateli za
to, že reagoval orgánům na takovéto
porušení.

9. Failure to return Vehicle:
9.1 If the Vehicle is not returned when
due the Renter will be in unlawful
possession of the Vehicle, and the
Company may seek the following: a
warrant for the arrest of anyone in
possession of the Vehicle (including the
Renter), damages for theft and loss of
earnings and the cost of replacement of
the Vehicle.

9. Nevrácení Motocyklu
9.1 Pokud není Motocykl vrácen dle
Smlouvy,
Nájemce
tak
bude
v
protiprávním
držení
Motocyklu
a
Pronajímatel
se
může
domáhat
následujícího: příkazu k zadržení osoby,
která má Motocykl (včetně Nájemce),
náhrady škody za krádež a ztráty výdělku
a náklady na náhradní Motocykl.

10. Cancellation Policy
10.1 Rentals are non-refundable.
10.2 The Company may cancel a rental at
any time for any reason at our sole
discretion, and in such cases, we will
issue you a refund of your rental
payment(s)
10.3 The Company is not responsible for
the performance of any third party
payment processors.

10. Storno podmínky
10.1 Storno je 100% výše půjčovného.
10.2 Pronajímatel může kdykoli a z
jakéhokoli důvodu zrušit Pronájem dle
jeho uvážení dané situace a v takovém
případě Pronajímatel vrátí Nájemci 100%
výši půjčovného zpět.
10.3 Pronajímatel není zodpovědný za
zajištění a provedení plateb jakékoliv třetí
strany. (PayPal, bankovní převod, atd.)

11. General
11.1 Force majeure. We will not be liable
to you nor held in breach of contract for
any loss or harm which may be suffered
as a direct or indirect consequence of us
being prevented, hindered or delayed in
the performance by reason of any
condition beyond our reasonable control
including (but not limited to) any act of
God, war, riot, civil commotion,
governmental action, explosion, fire,
flood, storm, accident, strike, lock-out,

11. Ostatní ujednání
11.1 Vyšší moc. Nezodpovíme se vám a
nebude porušena Smlouva v případě
jakékoli ztráty nebo škody, která by
mohla být utrpěna jako přímý nebo
nepřímý důsledek zabránění, ztěžování
nebo zpoždění plnění Smlouvy z důvodu
jakékoli
skutečnosti
mimo
naši
přiměřenou kontrolu, včetně (ale bez
omezení se na ně) jakéhokoliv zásahu
vyšší moci, války, nepokojů, občanské
nepokojů, vládních akcí, výbuchu, požáru,
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trade dispute or labor disturbance,
breakdown of plant or machinery,
intellectual
property
disputes,
interruption in the supply of power or
materials and in such event we may elect
to cancel your booking and return any
payments made.
11.2 Except as expressly agreed by the
Company and the Renter, these Terms
constitute the full Agreement between
you and the Company with respect to the
subject matter, and replace all previous or
contemporaneous Agreements, whether
written or oral, with respect to the subject
matter.
11.3 These Terms are governed by the
laws of the Czech Republic. The Renter
expressly agrees to submit to the
exclusive personal jurisdiction of courts in
the Czech Republic.
11.4 If any provision of these Terms is
found to be invalid, the invalidness of
such provision will not affect the validity
of the remaining provisions of these
Terms, which will stay in full force and
effect. Failure of the Company to act on or
enforce any provision of these Terms will
not be construed as a relinquishment of
that provision or any other provision in
these Terms. No waiver will be effective
against the Company unless made in
writing, and no such waiver will be
construed as a waiver in any other or
subsequent instance.
11.5 The section headings are supplied
merely for convenience and will not be
given any legal bearing.
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povodní, bouří, nehod, stávek, výluk,
obchodních sporů nebo narušení práce,
sporů, přerušení dodávky energie nebo
materiálů, v těchto případech se může
Pronajímatel rozhodnout zrušit Nájemci
Pronájem a vrátit veškeré provedené
platby.
11.2
Bez
výslovného
souhlasu
Pronajímatele a Nájemce tyto Podmínky
představují
úplnou
dohodu
mezi
Nájemcem a Pronajímatelem týkající se
Pronájmu Motocyklu a nahrazují všechny
předchozí nebo současné dohody, ať už
písemné nebo ústní, týkající se Pronájmu
Motocyklu.
11.3. Tyto podmínky se řídí zákony České
republiky. Nájemce výslovně souhlasí s
tím, že se podrobí výhradně jurisdikci
soudů v České republice.
11.4 Pokud by tyto Podmínky nebo
Smlouva trpěly právními vadami, zejména
pokud by některé z jejich ustanovení bylo
v rozporu s platnými právními předpisy, v
důsledku čehož by mohly být posuzovány
jako neplatné, považuje se toto
ustanovení za samostatné a Smlouva se
posuzuje, jako by takové ustanovení
nikdy neobsahovala a zůstává v plné
platnosti
a
účinku.
Neúspěch
Pronajímatele jednat nebo prosadit
jakékoliv ustanovení těchto Podmínek
nebude považováno za vzdání se tohoto
ustanovení nebo jiných ustanovení těchto
Podmínek. Žádná výjimka nebude účinná
proti Pronajímateli, pokud nebude
písemná, a žádná takové vzdání se
nebude v žádné jiné nebo následné
instanci považovat za výjimku.

11.6 The Company will treat the Renter’s
personal information as confidential and
comply with applicable data protection
privacy laws. The Renter consents to give
the Company the right to use the Renter’s
personal information to fulfil the
Company’s duties under these Terms.
11.7 These Terms will pass to the benefit
of the Company’s successors, assigns,
licensees, and sublicensees.
11.8 To the maximum degree legally
allowed, whether or not the Company
was aware or informed of the possibility
of damages, and whether or not the
restricted remedies provided herein fail
of their primary purpose: (I) the
Company’s aggregate financial obligation
(whether based on warranty, contract,
tort, including negligence, or any other
legal theory) will in no circumstances
exceed the payments received for the
rental. All rights reserved. Special,
peripheral, indirect, or consequential
damages, lost profits, lost income, or cost
of cover, or damages resulting from lost
data (whether based on warranty,
contract, tort, including negligence, or any
other legal theory).
11.9 The Czech translation is only for
information. In case of dispute, the
English version of these Terms will apply.
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11.5 Nadpisy jednotlivých sekcí jsou
uváděny
pouze
pro
pohodlí
a
přehlednost,
nemají žádné právní
závazky.
11.6 Pronajímatel bude považovat osobní
údaje nájemce za důvěrné a bude s nimi
nakládat v souladu s platnými zákony o
ochraně osobních údajů. Nájemce
souhlasí s tím, že Pronajímatel bude mít
právo používat osobní údaje nájemce k
plnění povinností společnosti podle
těchto podmínek.
11.7 Tyto podmínky budou platné ve
prospěch nástupnických, přidělených,
licencovaných
a
sublicenčních
společností Pronajímatele.
11.8 V maximální míře zákonem povoleno,
ať společnost byla nebo nebyla
informována o možnosti náhrady škody a
zda omezené opravné prostředky
poskytované v tomto dokumentu
nesplňují svůj základní účel: (I) souhrnný
finanční závazek společnosti (ať již na
základě
záruky,
smlouvy,
občanskoprávního
deliktu,
včetně
nedbalosti nebo jakékoli jiné právní
teorie) za žádných okolností nepřekročí
platby přijaté za Pronájem. Všechna práva
vyhrazena. Zvláštní, periferní, nepřímé
nebo následné škody, ztráty zisků, ztráty
příjmů nebo náklady na krytí škody
způsobené ztracenými údaji (ať již na
základě záruky, smlouvy, deliktu, včetně
nedbalosti nebo jiné právní teorie).
11.9 Český překlad je pouze informativní.
V případě sporu platí anglická verze
těchto Podmínek.

In Prague, 25 May 2019.

Neil Eamonn Smith
Director
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