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Obchodní podmínky prodloužené garance a 

servisních služeb 

 

Článek I.   Předmět poskytovaných služeb 

1.1 Předmětem poskytovaných služeb je poskytnutí prodloužené garance, 
servisní údržby, servisních oprav, zajištění provedení technické kontroly a 
měření emisí a pneuservisu k předmětu leasingu (vše dále jen „servisní 
služby“), resp. zajištění jejich poskytnutí v souladu s článkem 1.2 těchto 
Obchodních podmínek prodloužené garance a servisních služeb (dále jen 
„OP“). Společnost Mercedes-Benz Financial Services Česká republika 
s.r.o., se sídlem Praha 4, Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 149 45, IČ: 
639 97 240, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze v oddíle C, vložce 39656, (dále jen „pronajímatel“) zajišťuje pro 
nájemce – zákazníka pronajímatele – poskytnutí servisních služeb 
prostřednictvím společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., se 
sídlem Praha 4, Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 149 45, IČ: 480 24 562, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v 
oddíle C, vložce 13946, (dále jen „MBČR“). Servisní služby jsou popsány 
v těchto OP. Konkrétní rozsah sjednaných servisních služeb, jakož i 
jednotlivé úplaty za jejich poskytování jsou uvedeny v „Ujednání ohledně 
prodloužené garance a servisních služeb“ (dále jen „servisní 
ujednání“), jehož aktuální znění tvoří nedílnou součást formuláře 
smlouvy o finančním nebo operativním leasingu uzavřené mezi 
pronajímatelem a příslušným nájemcem (dále jen „smlouva“). 

1.2 MBČR poskytuje servisní služby, s výjimkou služby pneuservisu, popř. 
zajišťuje jejich poskytnutí dle možností příslušného opravce u každého 
autorizovaného opravce Mercedes-Benz v České republice, a je-li tak 
dohodnuto v servisním ujednání, i v ostatních zemích Evropské unie (dále 
jen "autorizovaný opravce"). MBČR poskytuje servisní službu 
pneuservisu, popř. zajišťuje její poskytnutí v České republice u 
autorizovaného opravce, který je uveden v  článku IV. servisního 
ujednání.  

1.3 Veškeré případné nároky vyplývající z poskytnutí resp. vadného 
poskytnutí servisních služeb subjektem provozujícím autorizovanou 
opravnu jsou nároky vůči subjektu, který tyto servisní služby 
v konkrétním případě poskytl (dále jen „nároky z poskytnutí 
servisních služeb“). Nájemce se zavazuje uplatňovat nároky z 
poskytnutí servisních služeb řádně a včas.  

1.4 Podpisem formuláře smlouvy nájemce potvrzuje, že se s těmito OP 
pečlivě seznámil a souhlasí s jejich obsahem. Nájemce dále podpisem 
formuláře smlouvy potvrzuje, že bude za úplatu využívat servisních služeb 
dohodnutých v servisním ujednání u autorizovaného opravce, u kterého 
pro něj budou dle potřeby prováděny nutné servisní služby pro předmět 
leasingu v souladu s těmito OP.  

1.5 Nájemce je povinen užívat předmět leasingu v souladu se smlouvou, 
jakož i v souladu s podmínkami stanovenými těmito OP. 

 

Článek II. Rozsah servisních služeb 

2.1 MBČR poskytuje v souladu s článkem I. těchto OP dle potřeby 
následující nutné servisní služby, resp. zajišťuje jejich poskytnutí:  

a. Prodlouženou garanci 

Předmětem služby prodloužené garance je provádění oprav předmětu 
leasingu v rozsahu záručních podmínek stanovených výrobcem předmětu 
leasingu. 

Následující produkty a servisní služby však nejsou obsahem služby 
prodloužené garance: 

• provádění pravidelné údržby předmětu leasingu v rozsahu prací 
předepsaných výrobcem předmětu leasingu podle servisního systému 
předmětu leasingu (návod k obsluze předmětu leasingu, servisní sešit, 
atd.), a to včetně materiálu a provozních látek, tzn. výměny olejových 
náplní a všech filtrů, provozní kapaliny, brzdové kapaliny, náplní do 
chladícího systému, 

• výměnu provozem předmětu leasingu opotřebitelných dílů - brzdové 
obložení (brzdové destičky), kotouče, spojka, výfuk, čepy řízení, 
tlumiče pérování, stěrače, plochý řemen, 

• odstranění škod způsobených nehodou nebo násilím, nepřiměřeným 
zacházením s předmětem leasingu, např. překročením maximálního 
přípustného zatížení nebo maximálních otáček motoru, nebo 
nedodržováním návodu k obsluze, či jiných technických a provozních 
předpisů vztahujících se k předmětu leasingu, změnami na předmětu 
leasingu provedenými nájemcem nebo třetí osobou, používáním jiných 
náhradních dílů než dílů výrobce předmětu leasingu nebo provozních 
látek, které nejsou uvedeny v provozních a technických předpisech 
výrobce předmětu leasingu o náhradních dílech a provozních látkách, 

• doplnění oleje a chladicí kapaliny mezi intervaly výměny oleje a chladicí 
kapaliny, 

• výměna nebo oprava poškozených skel předmětu leasingu (např. 
praskliny skla), 

• doplňování pohonných hmot, směsi do ostřikovačů, výměna žárovek, 
kontrola mazadel a tlaku v pneumatikách, 

• odstraňování škod a opotřebení pneumatik a disků kol předmětu 
leasingu, jakož i vyvážení kol, geometrie předmětu leasingu, 

• všechna opatření pro delší vyřazení předmětu leasingu z provozu a 
pozdější uvedení předmětu leasingu do provozu, jakož i tím způsobené 
škody, 

• náklady za odtažení předmětu leasingu, náklady vzniklé v důsledku 
parafinace nafty, 

• oprava cizích nástaveb a přídavných zařízení předmětu leasingu, 
doplnění výbavy a změna výbavy předmětu leasingu na základě 
zákonných předpisů, 

• opravy a údržba laku a úpravy vzhledu předmětu leasingu. 

Předmětem služby prodloužené garance dále není uplatnění či řešení 
jakýchkoli nároků na odstoupení od kupních smluv ohledně nabytí 
předmětu leasingu, jakýchkoli dalších nároků vyplývajících z odpovědnosti 
za vady předmětu leasingu resp. záruky za jakost předmětu leasingu, 
jakož i uplatnění či řešení jakýchkoli nároků na náhradu škod, zejména 
nároků na náhradu ušlého zisku. 

b. Servisní údržbu 

Předmětem služby servisní údržby je provádění pravidelné údržby 
předmětu leasingu v rozsahu prací předepsaných výrobcem předmětu 
leasingu podle servisního systému předmětu leasingu (návod k obsluze 
předmětu leasingu, servisní sešit, atd.), včetně poskytnutí k tomu 
potřebných náhradních dílů a provozních látek (olejové náplně) s 
výjimkou pohonných hmot.  

Následující produkty a servisní služby však nejsou obsahem služby 
servisní údržby: 

• výměna provozem předmětu leasingu opotřebitelných dílů - brzdové 
obložení (brzdové destičky), kotouče, spojka, výfuk, čepy řízení, 
tlumiče pérování, stěrače, plochý řemen, 

• odstranění škod způsobených nehodou nebo násilím, nepřiměřeným 
zacházením s předmětem leasingu, např. překročením maximálního 
přípustného zatížení nebo maximálních otáček motoru, nebo 
nedodržováním návodu k obsluze, či jiných technických a provozních 
předpisů vztahujících se k předmětu leasingu, změnami na předmětu 
leasingu provedenými nájemcem nebo třetí osobou, používáním jiných 
náhradních dílů než dílů výrobce předmětu leasingu nebo provozních 
látek, které nejsou uvedeny v provozních a technických předpisech 
výrobce předmětu leasingu o náhradních dílech a provozních látkách, 

• doplnění oleje a chladicí kapaliny mezi intervaly výměny oleje a chladicí 
kapaliny, 

• výměna nebo oprava poškozených skel předmětu leasingu (např. 
praskliny skla), 

• doplňování pohonných hmot, směsi do ostřikovačů, výměna žárovek, 
kontrola mazadel a tlaku v pneumatikách,  

• odstraňování škod a opotřebení pneumatik a disků kol, jakož i vyvážení 
kol, geometrie předmětu leasingu, 

• všechna opatření pro delší vyřazení předmětu leasingu z provozu a 
pozdější uvedení předmětu leasingu do provozu, jakož i tím způsobené 
škody, 

• náklady na odtažení předmětu leasingu, náklady vzniklé v důsledku 
parafinace nafty, 

• oprava cizích nástaveb a přídavných zařízení předmětu leasingu, 
doplnění výbavy a změna výbavy předmětu leasingu na základě 
zákonných předpisů, 

• opravy a údržba laku a úpravy vzhledu předmětu leasingu. 

c. Servisní opravy 

Předmětem služby servisních oprav je provádění všech oprav předmětu 
leasingu nutných při obvyklém a dohodnutém způsobu užívání předmětu 
leasingu v důsledku opotřebení. 

Následující produkty a servisní služby však nejsou obsahem služby 
servisních oprav: 

• odstranění škod způsobených nehodou nebo násilím, nepřiměřeným 
zacházením s předmětem leasingu, např. překročením maximálního 
přípustného zatížení nebo maximálních otáček motoru, nebo 
nedodržováním návodu k obsluze, či jiných technických a provozních 
předpisů vztahujících se k předmětu leasingu, změnami na předmětu 
leasingu provedenými nájemcem nebo třetí osobou, používáním jiných 
náhradních dílů než dílů výrobce předmětu leasingu nebo provozních 
látek, které nejsou uvedeny v provozních a technických předpisech 
výrobce předmětu leasingu o náhradních dílech a provozních látkách, 

• doplnění oleje a chladicí kapaliny mezi intervaly výměny oleje a chladicí 
kapaliny, 
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• výměna nebo oprava poškozených skel předmětu leasingu (např. 
praskliny skla), 

• doplňování pohonných hmot, směsi do ostřikovačů, výměna žárovek, 
kontrola mazadel a tlaku v pneumatikách, 

• odstraňování škod a opotřebení pneumatik a disků kol, jakož i vyvážení 
kol předmětu leasingu, geometrie předmětu leasingu, 

• všechna opatření pro delší vyřazení předmětu leasingu z provozu a 
pozdější uvedení předmětu leasingu do provozu, jakož i tím způsobené 
škody, 

• náklady na odtažení předmětu leasingu, náklady vzniklé v důsledku 
parafinace nafty, 

• oprava cizích nástaveb a přídavných zařízení předmětu leasingu, 
doplnění výbavy a změna výbavy předmětu leasingu na základě 
zákonných předpisů, 

• opravy a údržba laku a úpravy vzhledu předmětu leasingu. 

d. Zajištění provedení technické kontroly a měření emisí 

 Předmětem služby zajištění provedení technické kontroly a měření 
emisí je zajištění provedení technické kontroly a měření emisí předmětu 
leasingu stanicí technické kontroly a stanicí měření emisí v rozsahu 
vyžadovaném příslušnými právními předpisy. Pronajímatel není povinen 
upozornit nájemce na nutnost provedení technické kontroly a měření 
emisí; za provedení technické kontroly a měření emisí předmětu leasingu 
v intervalech stanovených příslušnými předpisy je tedy v plném rozsahu 
odpovědný nájemce. Nevyčerpá-li nájemce, ať již z jakéhokoli důvodu, 
poskytnutí služby zajištění provedení technické kontroly a měření emisí, 
popř. její část, nemá nárok na vrácení příslušné části úplaty za poskytnutí 
této služby.  

e. Pneuservis 

Předmětem služby pneuservis je provádění preventivních prohlídek, 
montáží a demontáží, dynamického vyvážení, skladování plášťů, duší a 
vložek (společně dále jen „pneumatika“), diskových kol, výměna a 
poskytnutí pneumatik a diskových kol, jejichž počet a technická 
specifikace jsou uvedeny v servisním ujednání, jakož i likvidace 
neupotřebitelných pneumatik k předmětu leasingu. V případě, že rozsah 
služeb dle tohoto odstavce nebude možné poskytnout pro pneumatiky a 
disková kola, jejichž počet a technická specifikace jsou uvedeny 
v servisním ujednání (např. z důvodu, že tyto pneumatiky a/nebo disková 
kola nebudou již dále vyráběna), budou nájemci v rámci servisní služby 
pneuservis poskytnuty takové pneumatiky a disková kola, která budou 
vlastnostmi odpovídat předpisům výrobce (zejména rozměru a typu ráfku 
a pneumatiky schváleným výrobcem předmětu leasingu) uvedeným 
v technickém průkazu předmětu leasingu a budou v kvalitě srovnatelné s 
pneumatikami a diskovými koly, které jsou uvedené v servisním ujednání. 

Následující produkty a služby však nejsou obsahem služby pneuservisu: 

• opravy nebo výměny pneumatik po jejich poškození, 

• protektorování pneumatik k předmětu leasingu, 

• poskytnutí a výměna pneumatik letního nebo zimního provedení, které 
by neodpovídaly technické specifikaci, která je předepsána výrobcem 
předmětu leasingu nebo uvedena v servisním ujednání, 

• další výměny pneumatik po již provedených výměnách, jejichž počet je 
uveden v servisním ujednání. 

2.2 V případě, že nájemce použije autorizovaného opravce v zemi, ve 
které dle dohody nájemce s pronajímatelem učiněné v servisním ujednání 
neposkytuje MBČR servisní služby resp. nezajišťuje jejich poskytnutí, je 
zákazník povinen sám uhradit náklady těchto služeb. MBČR uhradí 
nájemci, s výjimkou služby pneuservisu, náklady této opravy po 
předložení podrobného vyúčtování a to maximálně do částky, která by 
byla za provedení příslušné servisní služby vyúčtována u autorizovaného 
opravce v České republice. MBČR je však před poskytnutím náhrady 
vynaložených nákladů nájemci oprávněna přezkoumat odůvodněnost a 
nutnost vynaložených nákladů, které byl nájemce povinen za poskytnutí 
příslušné servisní služby uhradit a v případě jejich neodůvodněnosti 
náhradu přiměřeně snížit nebo její poskytnutí odmítnout.  

 

Článek III.  Povinnosti nájemce 

3.1 Nájemce je povinen přistavit předmět leasingu včas dle všech 
technických a provozních předpisů a podmínek výrobce předmětu 
leasingu a dle servisního sešitu k provedení servisních služeb uvedených 
v servisním ujednání do autorizované opravny. Povinnosti nájemce 
vyplývající ze smlouvy, zejména povinnosti týkající se užívání předmětu 
leasingu, tímto nejsou dotčeny. 

3.2 Šrouby/matice kola je nájemce povinen po ca. 50 km od opravy nebo 
výměny pneumatiky nebo při jakékoliv demontáži a opětovné montáži 
kola příslušným způsobem dotáhnout (předepsaným utahovacím 
momentem), resp. zajistit jejich dotažení, a poté pravidelně jejich utažení 
kontrolovat. Nákladní vozidla – předměty leasingu - provozovaná v 
soupravě s přívěsem nebo návěsem je nájemce povinen pro sladění brzd 
soupravy (celou soupravu v naloženém stavu) jedenkrát ročně přistavit 
do autorizované opravny vybavené příslušným zařízením. 

3.3 Výpadky nebo vadné fungování tachometru, resp. počítadla 
provozních hodin předmětu leasingu, jakož i poškození jejich plomb je 
nájemce povinen MBČR neprodleně písemně oznámit a předmět leasingu 
neprodleně přistavit k odstranění vady v nejbližší autorizované opravně. 
Počet případných neregistrovaných kilometrů, resp. provozních hodin v 
důsledku výpadku nebo vadného fungování tachometru, resp. počítadla 
provozních hodin předmětu leasingu, popř. v důsledku poškození jejich 
plomb, bude neprodleně stanoven dohodou mezi nájemcem a MBČR. 
Nedojde-li k dohodě o počtu neregistrovaných kilometrů, resp. provozních 
hodin, je MBČR oprávněna jednostranně stanovit sama odhadem počet 
neregistrovaných kilometrů, resp. provozních hodin. 

3.4 Nájemce je povinen neprodleně písemně sdělit pronajímateli 
přechodné vyřazení předmětu leasingu z provozu a jeho opětovné 
uvedení do provozu. Při vyřazení předmětu leasingu z provozu delším než 
tři měsíce je nájemce povinen nechat provést autorizovaným opravcem 
na vlastní náklady konzervační opatření předepsaná výrobcem předmětu 
leasingu.  

3.5 Nájemce je povinen dodržovat opravárenské, provozní či jiné 
podmínky, které jsou závazné v autorizované opravně, ve které jsou 
prováděny servisní služby. 

3.6 Po uplynutí každých dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců 
trvání poskytování servisních služeb (dále jen „smluvní rok“) je 
pronajímatel oprávněn provést vyúčtování kilometrů, resp. provozních 
hodin předmětu leasingu (dále jen „vyúčtování“). Za tímto účelem se 
porovná maximální počet kilometrů, které je pro účely trvání poskytování 
servisních služeb možno s předmětem leasingu ujet za smluvní rok, resp. 
maximální počet provozních hodin, kterých je pro účely trvání 
poskytování servisních služeb možno s předmětem leasingu dosáhnout za 
smluvní rok, a které jsou uvedeny v servisním ujednání (dále jen „roční 
počet kilometrů, resp. provozních hodin“), se skutečně za smluvní 
rok dosaženým počtem kilometrů, resp. provozních hodin. Pronajímatel je 
však oprávněn provést vyúčtování i v jiném okamžiku doby trvání 
poskytování servisních služeb, a to zejména nesplní-li nájemce svoji 
povinnost doložit dosažený počet kilometrů, resp. provozních hodin 
předmětu leasingu. V tomto případě provede pronajímatel vyúčtování na 
základě odhadu výpočtu dle pravidel uvedených v bodě 3.8 těchto OP, a 
to ke konci předcházejícího nebo probíhajícího smluvního roku, nebo 
provede vyúčtování k jím stanovenému okamžiku.  

3.7 Pronajímatel je oprávněn provést vyúčtování i v případě, zanikne-li 
smlouva. Za tímto účelem se porovná poměrná část ročního počtu 
kilometrů, resp. provozních hodin, se skutečně dosaženým počtem 
kilometrů, resp. provozních hodin, v okamžiku zániku smlouvy.  

3.8 Nájemce je povinen pro potřeby provedení vyúčtování neprodleně 
písemně oznámit pronajímateli, nejpozději však do pěti pracovních dnů 
po (i) uplynutí smluvního roku, nebo (ii) zániku smlouvy, nebo (iii) 
doručení výzvy pronajímatele, dosažený počet kilometrů, resp. provozních 
hodin předmětu leasingu. Nájemce je povinen doložit dosažený počet 
kilometrů, resp. provozních hodin, čestným prohlášením a kopií protokolu 
o provedení poslední servisní prohlídky předmětu leasingu nebo kopií 
příslušné strany servisní knížky obsahující údaje o provedení poslední 
servisní prohlídky předmětu leasingu. Pronajímatel je však oprávněn 
provést vyúčtování na základě údajů o dosaženém počtu kilometrů, resp. 
provozních hodin, poskytnutých od autorizovaného opravce. 

Nesplní-li nájemce svoji povinnost předložit pronajímateli kopii protokolu 
o provedení poslední servisní prohlídky předmětu leasingu nebo kopii 
příslušné strany servisní knížky obsahující údaje o provedení poslední 
servisní prohlídky předmětu leasingu, je pronajímatel oprávněn pro účely 
vyúčtování provést odhad výpočtu dosaženého počtu kilometrů, resp. 
provozních hodin předmětu leasingu (v těchto OP jen „odhad výpočtu“). 
Odhad výpočtu provede pronajímatel na základě posledních jemu 
známých údajů o dosaženém počtu kilometrů, resp. provozních hodin 
předmětu leasingu, a to následovně: Pronajímatel stanoví měsíční průměr 
počtu ujetých kilometrů, resp. provozních hodin předmětu leasingu, ode 
dne začátku poskytování servisních služeb do data zjištění dosaženého 
počtu kilometrů, resp. provozních hodin, autorizovaným opravcem (dále 
jen „měsíční průměr“). K údaji o dosaženém počtu kilometrů, resp. 
provozních hodin, poskytnutém od autorizovaného opravce bude přičten 
nebo odečten počet měsíčních průměrů dle počtu započatých 
kalendářních měsíců od data zjištění dosaženého počtu kilometrů, resp. 
provozních hodin, autorizovaným opravcem do dne připadajícího na 
uplynutí smluvního roku nebo do okamžiku zániku smlouvy, resp. do 
okamžiku, ke kterému pronajímatel v souladu s bodem 3.6 těchto OP 
provede vyúčtování. Odhad výpočtu použije pronajímatel pro provedení 
vyúčtování. Nájemce je rovněž povinen umožnit pronajímateli kdykoli 
kontrolní prohlídku předmětu leasingu. Na provedení kontrolní prohlídky 
dle předchozí věty se dále použijí příslušná ustanovení smlouvy.  

3.9 Nedosáhl-li nájemce u předmětu leasingu v případech uvedených 
v článku 3.6 a 3.7 těchto OP roční počet kilometrů, resp. provozních 
hodin, popř. jejich poměrnou část je nájemce oprávněn požadovat 
poměrnou část měsíční úplaty za poskytování servisních služeb 
prodloužené garance, servisní údržby a servisních oprav odpovídající 
rozdílu mezi dohodnutým a skutečně dosaženým stavem (dále jen 
„poměrná část měsíční úplaty“). Poměrná část měsíční úplaty bude 
stanovena následovně: Skutečně dosažený počet kilometrů, resp. 
provozních hodin za smluvní rok nebo v okamžiku předčasného zániku 
smlouvy nebo k okamžiku, ke kterému pronajímatel v souladu s bodem 
3.6 těchto OP provede vyúčtování, bude vynásoben příslušnou výší úplaty 
za poskytování servisních služeb za jeden kilometr nebo jednu provozní 
hodinu uvedenou v servisním ujednání. Takto vypočtená částka bude 
odečtena od měsíčních úplat za poskytování servisních služeb uhrazených 
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nájemcem v tom kterém smluvním roce. Úplata za poskytování servisní 
služby pneuservis nebude nájemci vracena. Nájemce však nemá nárok na 
zaplacení poměrné část měsíční úplaty v případě porušení jakékoli své 
povinnosti ze smlouvy nebo těchto OP nebo pokud dosažený počet 
kilometrů, resp. provozních hodin, přesáhne 90 % hodnoty ročního počtu 
kilometrů, resp. provozních hodin. 

3.10 Překročí-li nájemce u předmětu leasingu roční počet kilometrů, resp. 
provozních hodin, který je stanoven v servisní ujednání, popř. jejich 
poměrnou část, je nájemce povinen uhradit pronajímateli částku 
odpovídající výši tohoto překročení (dále jen „částka rozdílu“). Částka 
rozdílu bude stanovena následovně: Skutečně dosažený počet kilometrů, 
resp. provozních hodin za smluvní rok nebo v okamžiku předčasného 
zániku smlouvy nebo k okamžiku, ke kterému pronajímatel v souladu 
s bodem 3.6 těchto OP provede vyúčtování, bude vynásoben příslušnou 
výší úplaty za poskytování servisních služeb za jeden kilometr nebo jednu 
provozní hodinu uvedenou v servisním ujednání. Z takto vypočtené částky 
budou odečteny měsíční úplaty za poskytování servisních služeb uhrazené 
nájemcem v tom kterém smluvním roce.  

3.11 V případě předčasného zániku smlouvy je nájemce povinen zaplatit 
pronajímateli částku rovnající se součtu úplat za poskytování servisní 
služby pneuservis od okamžiku předčasného zániku smlouvy do konce 
sjednané doby trvání poskytování servisní služby pneuservisu. Od částky 
dle předchozí věty bude odečtena částka za počet nepoužitých pneumatik 
a diskových kol, částka za předčasné ukončení skladování pneumatik a 
diskových kol a částka za neprovedené výměny sad pneumatik a 
diskových kol. Nájemce je oprávněn požádat pronajímatele o vydání 
použitých neopotřebovaných pneumatik a diskových kol poskytnutých 
resp. poskytovaných v rámci servisní služby pneuservis, a to nejpozději 
do pěti pracovních dnů po předčasném zániku smlouvy. Nepožádá-li 
nájemce pronajímatele ve lhůtě dle předchozí věty o vydání pneumatik a 
diskových kol, nárok nájemce na jejich vydání zaniká a nájemce v tomto 
případě nemá nárok na jakoukoli náhradu.  

3.12 V případě řádného zániku smlouvy budou nájemci vydány dosud 
nepoužité pneumatiky a disková kola poskytovaná v rámci servisní služby 
pneuservis, jakož i nájemci v rámci servisní služby pneuservis poskytnuté 
a dosud neopotřebované pneumatiky a disková kola. Nepožádá-li nájemce 
pronajímatele nejpozději v den řádného zániku smlouvy o vydání 
pneumatik a diskových kol dle předchozí věty, nárok nájemce na jejich 
vydání zaniká a nájemce v tomto případě nemá nárok na jakoukoli 
náhradu.  

3.13 Nájemce je povinen uhradit pronajímateli částku rozdílu a veškeré 
ostatní platby dle těchto OP na základě dokladu vystaveného 
pronajímatelem se splatností čtrnácti dnů ode dne vystavení takového 
dokladu. 

3.14 Na podmínky zasílání, resp. doručení vyúčtování a veškerých ostatních 
písemností dle těchto OP se použijí příslušná ustanovení smlouvy. 

Článek IV. Servisní průkaz 

4.1 Nájemce obdrží od pronajímatele jako doklad o poskytování 
servisních služeb průkaz s platností omezenou na dobu trvání poskytování 
servisních služeb (dále jen „servisní průkaz“). Součástí servisního 
průkazu je SA-kód, který vymezuje rozsah poskytovaných servisních 
služeb ve vztahu k předmětu leasingu, popř. k jeho částem. Nájemce je 
povinen předložit servisní průkaz při každé žádosti o provedení servisní 
služby v autorizované opravně.  

4.2 Ztrátu, krádež nebo zničení servisního průkazu je nájemce povinen 
neprodleně písemně oznámit pronajímateli. V případě nutnosti vystavení 
nového servisního průkazu z důvodu ztráty, krádeže nebo zničení je 
nájemce povinen uhradit pronajímateli veškeré náklady spojené s 
vydáním nového servisního průkazu. Po uplynutí doby poskytování 
servisních služeb, tak jak je uvedena v článku V. těchto OP, není nájemce 
oprávněn servisní průkaz dál používat a je povinen tento neprodleně 
vrátit pronajímateli.  

 

Článek V. Doba poskytování servisních služeb 

Doba trvání poskytování servisních služeb je uvedena v servisním 
ujednání a zaniká okamžikem uvedeným v servisním ujednání nebo 
zanikne-li předčasně smlouva. 

 

Článek VI. Závěrečná ustanovení 

6.1 Veškeré definice používané ve smlouvě mají stejný význam i v těchto 
OP. Některé definice, které jsou již definovány ve smlouvě, jsou pro lepší 
srozumitelnost a přehlednost definovány se shodným významem i v 
těchto OP. Pod pojmem „definice“ se rozumí definice uváděné v 
příslušných ustanoveních smlouvy a těchto OP v závorce a v uvozovkách. 

6.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP částečně nebo 
úplně neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost či účinnost 
ostatních ustanovení. 

 


