Obchodní podmínky Kogen Energo s.r.o. - pronájem vozidel
Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2018.
1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o nájmu dopravního prostředku na vozidlo
uvedené v této smlouvě uzavřené mezi pronajímatelem, společností Kogen Energo s.r.o., IČ:
01412248, se sídlem Salmovská 2002/18, 120 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214543 (dále jen „pronajímatel“ nebo „Kogen Energo“)
a právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou v smlouvě o nájmu dopravního prostředku jako
nájemcem (dále jen „nájemce“), která se, pokud není uvedeno jinak, řídí smluvními podmínkami
uvedenými níže (dále jen „tato nájemní smlouva“). Změny, doplňky, zrušení smlouvy, nebo
dodatečná ujednání jsou možné jen písemně.
a) Osoby, které nejsou uvedení jako nájemci vozidla v této nájemní smlouvě, smějí vozidlo řídit jen
po předchozím zaplacení příslušného poplatku. Částka € 7,00 bude účtována za každého dalšího
řidiče za den pronájmu. Pokud nájemce vozidlo sám neřídí, týká se jej informační povinnost o řidiči.
b) Nájemce odpovídá za všechny mýtné poplatky, dopravní přestupky (včetně přestupků při
parkování) v tuzemsku i v zahraničí, stejně jako za přestupky proti veřejnému pořádku a uděluje
tímto souhlas k náhradě nákladů, které z těchto okolností vznikly pronajímateli způsobem platby
uvedeným na přední straně (zejména svou platební kartou).
c) Minimální věk řidiče/nájemce je 21 let. Řidič/nájemce musí být držitelem platného řidičského
průkazu (nebo ekvivalentního zahraničního průkazu) minimálně půl roku.
d) Předložený mezinárodní řidičský průkaz musí být vystaven v latince, a spolu s ním musí být rovněž
předložen národní řidičský průkaz.
2. Cena pronájmu a platební podmínky
Základem ceny Kogen Energo je doba pronájmu a počet ujetých kilometrů. Pronájem je účtován v
celých jednotkách (hodina, den atd.), části jednotek jsou zaokrouhlovány na následující celou
jednotku. Ceny obsahují olej, údržbu, běžné opotřebení a pojištění odpovědnosti za provoz
motorových vozidel (do výše 50 mil. CZK). Náklady na pohonné hmoty hradí nájemce.
a) Maximální délka pronájmu je 60 dní, která může být výjimečně prodloužena o dalších se
souhlasem Kogen Energo.
b) Nájemné za vozidlo lze hradit bezhotovostně prostřednictvím převodu nebo platební karty, kterou
Kogen Energo akceptuje. Nájemce předloží pronajímateli platební kartu, která musí být platná
minimálně další tři měsíce, a zmocní pronajímatele k tomu, aby u vydavatele karty zablokoval
aktivum ve výši předpokládaného nájmu dle nájemní smlouvy plus jednoho načerpání pohonných
hmot do nádrže a spoluúčasti pro případ škody ve sjednané výši. Pronajímatel je dále oprávněn
zpětně vyrovnat všechny závazky nájemce z této nájemní smlouvy, zejména také následné náklady
jako např. správní pokuty, náklady na vyčištění, odtažení, náhradu škod atd., a to s použitím kreditní
karty poskytnuté pro úhradu nájemného, dále je oprávněn vystavit a použít všechny k tomu nezbytné
doklady.
c) Pokud předložená platební karta nedisponuje potřebnou bonitou, vyhrazuje si Kogen Energo právo
pronájem odmítnout nebo požadovat druhou platební kartu, kterou musí být Visa, Mastercard.
d) Pohledávky pronajímatele z nájemného i případné jiné pohledávky z této nájemní smlouvy včetně
nároků na náhradu škody jsou splatné vždy ihned; v případě prodlení platby se nájemce zavazuje k
zaplacení úroků z prodlení ve výši 6 % p.a. nad 3měsíčním Euriborem; dále je nájemce povinen
uhradit pronajímateli účelně vynaložené náklady vzniklé v důsledku takového prodlení, především
náklady na upomínání ve výši € 18,00 (včetně daně z přidané hodnoty), náklady na mimosoudní a
soudní vymáhání nároku prostřednictvím inkasních kanceláří a/nebo advokáta.
3. Použití vozidla
Nájemce musí vrátit vozidlo ve stavu, ve kterém je převzal, včetně veškerého příslušenství a
kompletního vybavení vozidla. Náklady na pohonné hmoty hradí nájemce. Viz také bod 4 ohledně
ujednání o vrácení vozidla a odhadu škod. Nájemce se musí řídit návodem výrobce k vozidlu.
a) Nájemce bere na vědomí, že vozidlo nesmí být použito:
aa) k páchání trestných činů
ab) pro podnájem
ac) pro dopravu cestujících nebo zboží za úhradu a pro přepravu nebezpečných, hořlavých nebo
toxických materiálů
ad) k tažení vozidla nebo přívěsu nebo jejich tlačení a jinému posunování
ae) na sportovních motorových akcích, na cvičné a testovací jízdy, mimo zpevněných vozovek nebo
ve volném terénu
af) osobou pod vlivem alkoholu nebo drog, resp. osobou, která není na základě jiných okolností
schopná řízení (zák. č. 361/2000 Sb., § 5 odst. 2 písm. a), b) a c);

b) Ve všech vozidlech Kogen Energo je zákaz kouření. V případě porušení zákazu kouření bude
účtován poplatek za vyčištění ve výši 80 EUR. Právo společnosti Kogen Energo na další náhrady škod
zůstává nedotčeno.
c) Oprávnění užívat vozidlo vstupuje v platnost nejdříve počátkem nájmu, který je sjednán v této
nájemní smlouvě. Případné dřívější provozování vozidla vyžaduje písemný souhlas pronajímatele.
d) Nájemce bere na vědomí, že změna rezervované doby nájmu nebo doby nájmu sjednané při
převzetí vozidla může vést ke změně ceny pronájmu. Může tak dojít k odchylce mezi rezervovanou
a skutečně fakturovanou cenou nájemného.
e) Pokud by nájemce nedodržel sjednanou dobu vrácení a/nebo místo vrácení, musí tuto okolnost co
nejdříve sdělit pronajímateli. Prodloužení doby nájmu nebo změna místa vrácení je přípustné pouze
po výslovném souhlasu pronajímatele. V opačném případě si pronajímatel vyhrazuje právo dále
nájemci vyúčtovat Poplatek za opožděné vrácení vozidla podle definice uvedené v čl. 9. e) níže, resp.
všechny náklady vzniklé z vrácení vozidla na jinou adresu, než jaká byla dohodnuta (nejméně však
60 EUR).
f) Pronajímatel je oprávněn ze závažného důvodu zrušit smlouvu o pronájmu předčasně a s
okamžitou platností. Závažný důvod je např. prodlení s platbou, používání vozidla v rozporu se
smlouvou, porušení nebo nesplnění jiných důležitých smluvních závazků nebo poškození příp. zničení
vozidla. Předčasné ukončení smlouvy může být pronajímatelem sděleno ústně (např. telefonicky).
g) Pokud v případě prodlení s platbou není nezaplacený zůstatek zaplacen ve lhůtě stanovené v
upomínacím dopise, zaslaném zákazníkovi, je pronajímatel oprávněn pronajaté vozidlo nájemci
odebrat.
4. Předání a vrácení vozidla
Nájemce odpovídá za všechny náklady, které vzniknou pronajímateli s opravami nebo výměnami v
případě škody na vozidle.
a) Při předání a vrácení vozidla budou všechny škody na vozidle zaznamenány do této nájemní
smlouvy a potvrzeny podpisem nájemce. Nájemce odpovídá za všechny škody, které budou zjištěny
při vrácení vozidla navíc ke škodám, které byly zaznamenány při předání. Dodatečné uplatnění škod
nájemcem, které se údajně vyskytovaly již při předání vozidla, není přípustné.
b) Vozidlo lze vrátit pouze během doby uvedené v nájemní smlouvě. Zákazník je povinen udržovat
vozidlo v bezpečí od předání do vrácení; bylo-li sjednáno, že vozidlo vyzvedne Kogen Energo, do
doby takového vyzvednutí nebo od pondělí do pátku do 6 hodin poté, kdy byl Kogen Energo
vyrozuměn o tom, že vozidlo je připraveno k vyzvednutí, podle toho, co nastane dříve. Pokud
nájemce nevyrozumí Kogen Energo od pondělí do pátku do 6 hodin před koncem doby uvedené
v nájemní smlouvě, prodlužuje se povinnost úschovy nájemcem do 12:00 hod. následujícího
pracovního dne mimo soboty.
c) Vrácení mimo dohodnutou dobu není povoleno. Pokud je vozidlo vráceno pronajímateli mimo dobu
uvedenou v nájemní smlouvě, příp. bez potvrzení o vrácení zaměstnancem firmy Kogen Energo,
odpovídá nájemce až do okamžiku skutečného převzetí vozu pronajímatelem za ztrátu i za všechny
škody, které nebyly zaznamenány v nájemní smlouvě při předání vozidla nájemci.
d) Za přistavení nebo vyzvednutí vozidla ve městech s pobočkami Kogen Energo bude účtován
poplatek € 14,52. Mimo otevírací hodiny a mimo měst s pobočkami Kogen Energo bude účtován
poplatek € 1,21 za kilometr. Chce-li nájemce vozidlo vrátit v hotelu, informuje osobně Kogen Energo
o vrácení vozidla, jinak může nájemce být zodpovědný za všechny náklady (např. parkovné) vzniklé
v důsledku pozdního ohlášení.
e) Nájemce v zásadě není povinen vozidlo před vrácením vyčistit; v případě silného znečištění, které
přesahuje rámec běžného použití, je však pronajímatel oprávněn účtovat nájemci dodatečné náklady
na čištění podle bodu 9 této nájemní smlouvy. Pokud by z důvodu silného znečištění vozidla nebylo
možné zjistit stav vozidla, především zkontrolovat poškození, vyhrazuje si pronajímatel právo vozidlo
před potvrzením o převzetí vyčistit.
5. Spoluúčast
Spoluúčast bude účtována za každou škodní událost, která nemá stejnou příčinnou souvislost, nikoli
jen jednou za tuto nájemní smlouvu nebo za vozidlo.
6. Pojistné krytí a chování v případě nehody
a) Nájemce bude po dobu pronájmu chránit v případě nehody zájmy pronajímatele a pojišťovny
dodržováním veškerých právních předpisů, které mají být dodrženy bezprostředně po dopravní
nehodě, zejména je povinen:
aa) poznamenat si jména a adresy všech účastníků nehody a všech svědků, jakož i poskytnout
veškerou nezbytnou součinnost,
ab) neuznat zavinění a jakoukoli odpovědnost a neprovádět žádné platby,
ac) neopustit vozidlo bez jeho přiměřeného zabezpečení a bez toho, aniž by vyvinul vše, co bude v
jeho silách ke snížení škody,

ad) podrobně telefonicky ohlásit událost na náklady pronajímatele nejbližší provozovně Kogen
Energo,
ae) neprodleně vyrozumět policii nebo nejbližší služebnu bezpečnostních složek, zvláště pokud došlo
ke zranění osob nebo pokud v případě škody na majetku nelze u druhého účastníka nehody zjistit
okamžitě totožnost pomocí jména a adresy. Nájemce odpovídá za veškeré náklady, které vzniknou
v souvislosti s nevyrozuměním policie nebo nevyplněním či neúplným vyplněním přiloženého
formuláře Záznam o dopravní nehodě.
b) Nájemce tímto pronajímatele zbavuje veškeré odpovědnosti v rozsahu, v jakém to zákon
umožňuje, za škodu a ztrátu věcí přepravovaných, uložených nebo ponechaných ve vozidle
nájemcem nebo jinou osobou před, v době platnosti pronájmu nebo po vrácení vozidla pronajímateli.
Nájemce zprošťuje pronajímatele veškerých nákladů a nároků uplatňovaných vůči pronajímateli v
souvislosti s touto ztrátou nebo škodou.
c) Pokud není vozidlo používáno, musí být zámek volantu a dveře a okna vždy zamčené. Nájemce
musí podniknout vše, aby neoprávněné osoby nemohly vozidlo užívat. Poukazuje se na zákonná
ustanovení, zejména § 2900 obč. zák.
d) Pronajímatel učiní vše, co bude v jeho silách, aby se předešlo mechanickým závadám nebo
poruchám na vozidle. Neodpovídá však, v rozsahu v jakém mu to umožňuje zákon, za újmu a škodu
vzniklé v souvislosti s těmito závadami nebo poruchami. Odpovědnost za škodu ze zákona o
odpovědnosti výrobce za vady výrobku nebo jiné nároky za vady výrobku vyplývající z jiných
ustanovení o majetkových škodách na věcech využívaných komerčně obchodními společnostmi se
vylučuje.
e) Nájemce není oprávněn zastupovat pronajímatele v právních úkonech; nájemci není rovněž
dovoleno svévolně, tzn. bez zajištění předchozího výslovného souhlasu pronajímatele, zadat
objednávku opravářských prací na vozidle. Pouze v případě, kdy není možné jednat s pronajímatelem
z důvodů, které leží v jeho působnosti a existuje nebezpečí z prodlení nebo jsou splněny jiné
požadavky pro nepřikázané jednatelství, je nájemce oprávněn nechat opravit vozidlo v příslušném
autorizovaném smluvním servisu.
7. Cestování do zahraničí
a) S vozidly pronajatými v České republice obecně NENÍ povolen vjezd do: Albánie, Arménie,
Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, Estonska, Kosova, Litvy, Lotyšska,
Makedonie, Moldavska, Rumunska, Ruska, Řecka, Srbska, Turecka, Ukrajiny, a na všechny ostrovy
i na další kontinenty. Porušení má za následek plnou náhradu přímých i nepřímých škod, až do plné
hodnoty pronajatého vozidla a opravňuje úřady k okamžitému zabavení vozidla. Zejména při
nepovoleném pokusu o překročení hranice, zaniká právo vozidlo dále užívat. Při krádeži vozidla
odpovídá nájemce za plnou výši hodnoty vozidla.
b) Výjimečné podmínky platí pro jízdy do Polska a Chorvatska, pokud je tak sjednáno razítkem na
přední straně této nájemní smlouvy a při dodržení všech následujících podmínek:
aa) zaplacení bezpečnostní přirážky ve výši současných € 8,00 za každý den pronájmu (max. €
80,00)
bb) Vozidlo smí parkovat pouze na hlídaných parkovištích.
cc) Klíče od vozidla nelze za žádných okolností svěřit třetí osobě, včetně případů bezpečného
parkování/úschovy a popojíždění s vozidlem.
8. Rezervace
a) Rezervace lze provádět na e-mailové adrese info@kogenenergo.cz, nebo na telefonních číslech
uvedených na webu www.kogenenergo.cz, nebo osobně s pověřeným pracovníkem Kogen Energo.
b) Rezervovat lze pouze skupiny vozidel, ve kterých mohou být zahrnuty různé modely. Jednotlivé
značky nebo modely nejsou garantovány.
c) Pokud nebude rezervované vozidlo vyzvednuto do 24 hodin po rezervovaném termínu zahájení
pronájmu a rezervace nebude změněna či zrušena před rezervovaným termínem zahájení pronájmu,
bude účtován poplatek za nezrušení ve výši € 80,00.
9. Poplatky
a) Letištní poplatek: U všech pronájmů zahájených na letištích v České republice je účtován letištní
poplatek ve výši 19% z celkové ceny pronájmu včetně veškerých poplatků před zdaněním (minimálně
ve výši € 50).
b) Registrační-dálniční poplatek: Je účtována částka ve výši € 5 za den pronájmu, maximálně € 100
za tuto nájemní smlouvu. Tento poplatek je zahrnut v rezervované ceně pronájmu.
c) Poplatek v zimním období: Od 1. listopadu do 15. dubna je účtována částka ve výši € 5 za den
pronájmu, maximálně € 100 za tuto nájemní smlouvu. Tento poplatek je zahrnut v rezervované ceně
pronájmu.
d) Poplatky za doplnění pohonných hmot: V případě, že vůz není vrácen s plnou nádrží, je účtován
dodatečně k nákladům na pohonné hmoty fixní poplatek za doplnění pohonných hmot ve výši € 80.

V případě volby produktu předplacení pohonných hmot není účtován fixní poplatek za doplnění
pohonných hmot a není poskytována žádná náhrada za nevyužité pohonné hmoty. Zákazníkům je
doporučeno prokázat se účtem o tankování, pokud vrací vozidlo s plnou nádrží. Pokud vozidlo ujelo
méně než 120 km, bude účtován fixní poplatek € 12,00 jako kompenzace za spotřebované pohonné
hmoty. Tento paušální poplatek nebude účtován v případě předložení pokladního dokladu o
dotankování.
e) Pokud je vozidlo vráceno pozdě bez předchozího souhlasu pronajímatele, bude nájemci účtováno
další nájemné plus Poplatek za opožděné vrácení vozidla ve výši 10,00 EUR za každý započatý den,
o který je vozidlo vráceno opožděně.
f) Poplatek za vyřízení škody: V případě vzniku škody bude navíc k výši škody účtován poplatek za
vyřízení škody ve výši 30,00 EUR.
g) Jiné náklady: Pokud nastanou následující případy, zaplatíte za: ztrátu klíče € 250; ztrátu malého
technického průkazu nebo registrační značky € 150; vyčištění silně znečištěného vozidla až € 250;
zpracování pokut manipulační poplatek € 30; náklady na odtah a náklady na silniční asistenci ve
skutečné výši.
10. Příslušnost soudu a rozhodné právo
Tato smlouva se řídí právem České republiky. Veškeré spory z této nájemní smlouvy nebo v
souvislosti s ní budou rozhodnuty soudy České republiky, jejichž místní příslušnost bude určena dle
sídla organizační složky Pronajímatele uvedené v Preambuli, ledaže zákon určení místní příslušnosti
nepřipouští.
11. Zpracování dat
V souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, je Kogen Energo oprávněn
shromažďovat a zpracovávat veškeré údaje o nájemci a případných dalších řidičích uvedené v této
nájemní smlouvě pro účely jejího plnění.
Uzavřením této nájemní smlouvy nájemce a případní další řidiči souhlasí se zpracováním výše
uvedených osobních údajů rovněž pro marketingové účely pronajímatelem, popřípadě osobami s ním
propojenými, kterým pronajímatel tyto osobní údaje předá, a to po dobu trvání této nájemní smlouvy
a 3 roky po jejím zániku. Seznam těchto osob je uveden na www stránkách www.kogenenergo.cz.
Tento souhlas může být kdykoli písemně odvolán dopisem zaslaným na adresu Kogen Energo,
Salmovská 2002/18, 120 00 Praha 2.
Pronajímatel je správcem i zpracovatelem výše uvedených osobních údajů, ledaže jsou předány
osobám s ním propojeným, jak je uvedeno výše.
Nájemce, případně další řidiči mají právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu.
Pokud zjistí, nebo se domnívají, že pronajímatel provádí zpracování jejich osobních údajů v rozporu
s příslušnými právními předpisy, mají právo požádat pronajímatele o vysvětlení a požadovat
odstranění závadného stavu, popřípadě se za tímto účelem obrátit na příslušný orgán dozoru.
Nájemce, případně další řidiči souhlasí, že jim Pronajímatel (popřípadě s ním propojené osoby,
kterým byly předány osobní údaje, jak je uvedeno výše) může zasílat obchodní sdělení týkající se
jeho služeb a produktů a to na jejich e-mailové adresy, které mu sdělí při rezervaci nebo uzavírání
této nájemní smlouvy. V případě, že si již dále nepřejí dostávat tato obchodní sdělení, oznámí to
pronajímateli nebo s ním propojené osobě způsobem uvedeným v příslušném obchodním sdělení.
12. Přepočet měny
Pokud se nájemce rozhodne platit v jiné měně, než byla použita pro cenovou nabídku, je pro přepočet
použit kurz ČNB zvýšený o servisní poplatek Kogen Energo ve výši 4%.

Terms and Conditions Kogen Energo s.r.o. - rental of vehicles
TCs will become effective and effective on August 1, 2018.
1. Introductory provisions
These Terms and Conditions form an integral part of the Vehicle Lease Agreement for a vehicle
specified in this Agreement between the Lessor, Kogen Energo sro, IČ: 01412248, with registered
office at Salmovská 2002/18, 120 00 Praha 2, registered in the Commercial Register kept at the
Municipal Court in Prague, Section C, Insert 214543 (hereinafter referred to as the "Lessor" or
"Kogen Energo") and the legal entity or natural person mentioned in the lease of the means of
transport as tenant (hereinafter referred to as the "Lessee"), governs the terms and conditions set
out below (hereinafter referred to as "this lease agreement"). Changes, supplements, cancellation
of the contract, or additional arrangements are possible only in writing.
(a) Persons who are not listed as tenants in this rental agreement may only drive the vehicle after
having paid the relevant fee. An amount of € 7.00 will be charged for each additional driver per day
of rental. If the lessee does not drive the vehicle, it concerns the driver's information duty.
b) The Lessee is liable for all tolls, traffic violations (including parking offenses) both domestically
and abroad as well as for offenses against public order and grants this consent to the
reimbursement of the costs incurred by the Lessor in the manner outlined in the foregoing
(especially by your payment card).
(c) The minimum age of the driver / renter is 21 years. The driver / lessee must be in possession
of a valid driving license (or an equivalent foreign driving license) for at least half a year.
(d) The international driving license applied for must be drawn up in roman characters and must
also be accompanied by a national driving license.
2. Rental price and payment terms
The basis for the Kogen Energo is the rental time and mileage. Lease is charged in full units (hour,
day, etc.), units are rounded to the next whole unit. Prices include oil, maintenance, normal wear
and motor vehicle liability insurance (up to CZK 50 million). Fuel costs are borne by the renter.
a) The maximum lease term is 60 days, which may exceptionally be extended with others with the
consent of Kogen Energo.
(b) Vehicle rent may be paid in cash by means of the transfer or payment card accepted by Kogen
Energo. The lessee shall provide the Lessor with a payment card that must be valid for a minimum
of three months and shall authorize the lessor to block the asset at the rental price of the rental
agreement plus one fuel take-up in the tank and co-payment for damage in the agreed amount.
The Lessor is also entitled to retrospectively settle all of the lessee's obligations under this lease, in
particular also the subsequent costs, such as administrative fines, cleaning costs, removal,
compensation, etc., using the credit card provided for the rent, and is entitled to issue and use all
the necessary documents to do so.
c) If the submitted credit card does not have the required credit, Kogen Energo reserves the right
to refuse the rental or to request the second payment card, which must be Visa, Mastercard.
(d) The lessor's lease receivables and any other claims arising from this lease, including claims for
damages, are payable immediately; in case of delay of the payment, the Lessee commits to
payment of default interest of 6% pa. above the 3-month Euribor; the Lessee is also obliged to
reimburse the Lessor for the expense incurred due to such delays, in particular the reminders costs
of € 18.00 (including VAT), the cost of extrajudicial and judicial recovery of the claim through the
collection offices and / or the lawyer.
3. Use of the vehicle
The renter must return the vehicle in the state in which he has taken over, including all accessories
and complete equipment of the vehicle. Fuel costs are borne by the renter. See also section 4 for
vehicle return and damage estimation. The renter must follow the vehicle manufacturer's
instructions.
a) The lessee acknowledges that the vehicle must not be used:
(aa) to commit offenses
and (b) for subcontracting
(ac) for the carriage of passengers or goods for remuneration and for the transport of dangerous,
flammable or toxic materials
(d) to towing a vehicle or trailer or pushing and other shunting
(ae) sporting motor events, training and test driving, off paved roads or in open terrain
af) a person under the influence of alcohol or drugs; by a person who is not capable of conducting
under other circumstances (Act No. 361/2000 Coll., Section 5, Para 2, Letters a), b) and c);
b) In all vehicles, Kogen Energo is a smoking ban. In case of a smoking ban violation, a cleaning
fee of EUR 80 will be charged. Kogen Energo's right to other damages remains intact.

(c) The authorization to use the vehicle shall enter into force at the earliest of the date of the lease
agreed in this lease. Any previous operation of the vehicle requires written permission from the
lessor.
d) The Renter takes note that the change in the booked rental period or the lease period
negotiated upon takeover may result in a change in the rental price. This may lead to a
discrepancy between the booked and actually invoiced rental rates.
e) Should the lessee fail to comply with the agreed return time and / or the place of return, he
must inform the Lessor as soon as possible. An extension of the lease period or change of the place
of return is permissible only with the express agreement of the Lessor. Otherwise, the lessor
reserves the right to further charge the lessee to charge the delayed return of the vehicle as
defined in Article 9 (e) below, respectively. all costs arising from returning the vehicle to a different
address than agreed (at least EUR 60).
f) The Lessor is entitled to cancel the lease prematurely and with immediate effect for a serious
reason. A serious reason is, for example, late payment, use of the vehicle in breach of contract,
breach or non-fulfillment of other important contractual obligations or damage, destruction of the
vehicle. Early termination of the contract may be communicated orally by the lessor (eg by
telephone).
g) If, in the case of a delay in payment, the unpaid balance is not paid within the period specified
in the reminder letter sent to the customer, the Lessor is entitled to remove the rented vehicle
from the Lessee.
4. Delivery and return of the vehicle
The renter is responsible for all costs incurred by the lessor with repairs or replacements in case of
damage to the vehicle.
a) When the vehicle is handed over and returned, all damage to the vehicle will be recorded in this
lease and confirmed by the tenant's signature. The Lessee is responsible for all damages that will
be discovered upon return of the vehicle in addition to the damages that have been recorded upon
handover. Additional claims by the lessee that allegedly occurred when the vehicle was handed
over are not admissible.
b) The vehicle can only be returned during the period specified in the lease agreement. The
customer is obliged to keep the vehicle safe from handover to return; if it was agreed that the
vehicle would be picked up by Kogen Energo until such pick-up or from Monday to Friday within 6
hours after Kogen Energo was informed that the vehicle was ready to be picked up, whichever
comes first. If the lessee does not notify Kogen Energo from Monday to Friday within 6 hours
before the end of the term specified in the lease, the lessee will be required to retain the custody
by 12.00 noon on the following working day except Saturdays.
c) Refunds outside agreed times are not allowed. If the vehicle is returned to the lessor outside the
time specified in the lease, without return receipt by a Kogen Energo employee, is responsible to
the lessee until the actual takeover of the car by the lessor for the loss and for all damages not
recorded in the lease agreement when the vehicle was handed over to the lessee.
d) A fee of € 14.52 will be charged for the delivery or pickup of a vehicle in cities with Kogen
Energo branches. In addition to opening hours and outside cities with Kogen Energo, a charge of €
1.21 per kilometer will be charged. If the renter wants to return the vehicle to the hotel, Kogen
Energo will inform personally about the return of the vehicle, otherwise the tenant may be liable for
all costs (eg parking fees) incurred as a result of the late announcement.
e) The lessee is not in principle obliged to clean the vehicle before returning; however, in the case
of heavy pollution that goes beyond normal use, the lessor is entitled to charge the tenant
additional cleaning costs under point 9 of this lease. If the vehicle could not be detected due to the
heavy pollution of the vehicle, in particular to check the damage, the Lessor reserves the right to
clean the vehicle before accepting the takeover.
5. Participation
The participation will be charged for each damage event that does not have the same causal link,
not just once for this lease or for the vehicle.
6. Coverage and behavior in the event of an accident
(a) The lessee will protect the interests of the lessor and the insurance company in the event of an
accident while complying with all the legal requirements to be followed immediately after a traffic
accident, in particular:
aa) to note the names and addresses of all accident participants and witnesses, as well as to
provide all the necessary assistance,
ab) not recognize fault and liability and make no payments,
ac) not to leave the vehicle without its adequate security and without doing everything in its power
to reduce the damage,

ad) report in detail the event at the expense of the lessor to the nearest Kogen Energo facility,
ae) immediately inform the police or the nearest security service staff, especially if personal injury
has occurred or if, in the case of property damage, the second person is not immediately
identifiable by name and address. The Lessee is responsible for all costs incurred in connection with
the police's misunderstanding or the incomplete completion of the enclosed Traffic Accident form.
(b) The Lessee disclaims all liability, to the extent permitted by law, for damage to and loss of
items transported, stored or left in the vehicle by the Lessee or any other person before, during the
lease or after the vehicle has been returned to the Lessor. The Lessee waives the Lessor of all costs
and claims against the Lessor in respect of such loss or damage.
c) If the vehicle is not used, the steering wheel lock and door and window must always be locked.
The tenant must do everything possible to prevent unauthorized persons from using the vehicle.
Reference is made to the statutory provisions, in particular § 2900 of the Civil Code. disciple.
d) The Lessor will do everything in its power to avoid mechanical failure or malfunctions on the
vehicle. However, to the extent permitted by law, it shall not be liable for any damage or damage
resulting from such defects or malfunctions. Liability for damages under the Law on Liability of
Producers for Product Defects or Other Claims for Product Defects arising from other provisions on
property damage on matters used by commercial companies is excluded.
e) The lessee is not entitled to represent the lessor in legal proceedings; the tenant is also not
allowed arbitrarily, ie. without the prior express consent of the lessor, to enter the repair order on
the vehicle. Only if it is not possible to negotiate with the lessor for reasons that lie within its
jurisdiction and there is a risk of delay or other requirements for unmanned negotiation are met,
the renter is entitled to have the vehicle serviced in the appropriate authorized workshop.
7. Traveling abroad
a) With vehicles leased in the Czech Republic in general, NO entry into: Albania, Armenia, Belarus,
Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Montenegro, Estonia, Kosovo, Lithuania, Latvia, Macedonia,
Moldova, Romania, Russia, Greece, Serbia, Turkey , Ukraine, and to all islands and other
continents. The violation results in full compensation of direct and indirect damages up to the full
value of the rented vehicle and entitles the authorities to immediately seize the vehicle. Particularly
in the case of unauthorized attempts to cross the border, the right to use the vehicle further
expires. When the vehicle is stolen, the tenant is responsible for the full value of the vehicle.
(b) Exceptional conditions apply to journeys to Poland and Croatia, subject to a stamp on the front
of this lease and subject to all of the following conditions:
aa) payment of a security surcharge of the current € 8.00 per day of rental (up to € 80.00)
bb) The vehicle may only be parked in guarded parking lots.
cc) Under no circumstances should the vehicle's keys be entrusted to a third party, including safe
parking / storage and riding on the vehicle.
8. Booking
a) Reservations can be made at info@kogenenergo.cz or at the telephone numbers listed on
www.kogenenergo.cz or in person with an authorized Kogen Energo employee.
b) Only groups of vehicles can be booked, in which different models may be included. Individual
brands or models are not guaranteed.
c) If the booked vehicle is not picked up within 24 hours after the booked start date and the
reservation is not changed or canceled before the booked start date, a cancellation fee of € 80.00
will be charged.
9. Fees
a) Airport Charge: For all leases initiated at airports in the Czech Republic, an airport charge of
19% of the total rental price, including all pre-tax charges (at least € 50), is charged.
b) Registration-highway fee: An amount of € 5 per day of rental is charged, up to a maximum of €
100 for this lease. This fee is included in the booked rental price.
c) Charge in winter: From 1 November to 15 April, an amount of € 5 per day of rental is charged,
up to a maximum of € 100 for this lease. This fee is included in the booked rental price.
d) Fuel refueling charges: If the car is not returned with a full tank, a fixed fuel refueling charge of
€ 80 is charged retrospectively to the fuel costs. In the case of the choice of product for the
prepayment of the fuel, no fixed fee is charged for fuel refueling and no substitute for unused fuel.
Customers are advised to show a refueling bill when returning a full tank. If a vehicle is less than
120 km away, a fixed charge of € 12.00 will be charged as a compensation for fuel consumed. This
flat fee will not be charged if you submit a banknotes receipt.
e) If the vehicle is returned late without the prior agreement of the lessor, the renter will be
charged additional rent plus a late return fee of EUR 10.00 for each commenced day on which the
vehicle is returned late.

f) Damage Damage: In the event of damage, a damages fee of EUR 30.00 will be charged in
addition to the amount of the damage.
g) Other costs: If the following cases occur, you will pay for: € 250 key loss; loss of a small license
or registration mark of € 150; cleaning a heavily polluted vehicle up to € 250; fines processing
handling fee € 30; take-off costs and real-cost road assistance costs.
10. Jurisdiction of the court and applicable law
This agreement is governed by the law of the Czech Republic. Any disputes arising out of or in
connection with this lease will be determined by the courts of the Czech Republic whose local
jurisdiction will be determined by the registered office of the Organizational Unit of the Lessor
mentioned in the Preamble, unless the law of territorial jurisdiction does not allow it.
11. Data processing
In accordance with data protection law, Kogen Energo is authorized to collect and process all data
about the lessee and any other drivers listed in this lease for the purpose of its performance.
By concluding this lease the lessee and any other drivers agree to the processing of the above
personal data also for the marketing purposes by the lessor or, as the case may be, by the persons
connected to it, whom the Lessor transfers such personal data, for the duration of this lease and 3
years after its termination. The list of these persons is available at www.kogenenergo.cz. This
consent may be withdrawn at any time in writing by letter sent to Kogen Energo, Salmovská
2002/18, 120 00 Praha 2.
The Lessor is the controller and processor of the above personal data, unless it is passed on to the
persons connected to it, as mentioned above.
Tenants, or other drivers, have the right to access and repair their personal data. If they find or
believe that the Lessor carries out their personal data processing in violation of applicable laws,
they have the right to ask the Lessor for an explanation and to request the removal of the
defective condition or, if appropriate, contact the competent supervisory authority for this purpose.
The lessee, or other drivers, agree that the Lessor (or related parties to whom Personal Data has
been transferred as above) may send a commercial communication regarding his / her services and
products to their e-mail addresses that he / when booking or concluding this lease. If they no
longer wish to receive these business communications, they will notify the lessor or the related
party in the manner described in the relevant business statement.
12. Currency conversion
If the lessee decides to pay in a currency other than the one used for the quote, the CNB exchange
rate plus the Kogen Energo service charge of 4% is used for the conversion.

