Příloha č. 2 SEZNAM SMLUVNÍCH POKUT
a) Smluvní pokuty uplatňované vůči Majiteli
Porušení ustanovení VOP

Výše smluvní
pokuty

Příjemce smluvní
pokuty

1. Zrušení nájmu méně než 3 dny před
předáním Vozidla, případně nedostavení
se k předání Vozidla déle než 30 minut po
dohodnuté době předání.
2. Předání Vozidla, které je technicky
nezpůsobilé.
3. Předání Vozidla s nekompletními
doklady dle VOP.
4. Uzavření nebo pokus o uzavření
nájemní nebo jakékoliv jiné obdobné
smlouvy týkající se Vozidla s Řidičem, a to
jiným způsobem než za použití Aplikace.

1000 Kč

HoppyGo

Administrativní
poplatek pro
HoppyGo
0 Kč

500 Kč

Řidič

100 Kč

500 Kč

Řidič

100 Kč

20 000 Kč

HoppyGo

0 Kč

b) Smluvní pokuty uplatňované vůči Řidiči
Porušení ustanovení VOP

Výše smluvní pokuty

1. Zrušení nájmu méně než 3 dny před
předáním Vozidla, nedostavení se
k předání Vozidla nebo jeho nepřevzetí
déle než 30 minut po dohodnuté době
předání, případně porušení povinnosti
dle VOP tak, že v tomto důsledku
nebude možné realizovat předání.
2. Chybějící finanční prostředky na
příslušném bankovním účtu při převzetí
Vozidla, při jeho vrácení nebo při
prodloužení doby trvání nájmu.
3. Nevrácení Vozidla v dohodnutém
termínu a čase ani po uplynutí 30 minut.

Až 50 % z nájemného
(O výši rozhoduje
HoppyGo)

1000 Kč

500 Kč za každou
započatou hodinu
prodlení,
nejvýše však 2000 Kč
4. Nevrácení Vozidla ve stavu, v jakém 500 Kč a náhrada
bylo převzato, včetně poškození nebo způsobené škody
znečištění interiéru nebo exteriéru.
5. Vrácení silně znečištěného Vozidla 1 000 Kč a náhrada
(posouzení míry znečištění náleží způsobené škody
HoppyGo s ohledem na údaje a
fotografie uvedené v předávacím
protokolu při vrácení Vozidla).
6. Porušení povinnosti stanovené Ve výši pokuty uložené
právními předpisy pro provoz na příslušným správním
pozemních komunikacích.
orgánem
7. Přenechání Vozidla k užití třetí osobě 1 000 Kč
v rozporu s VOP.
8. Uzavření nebo pokus o uzavření 20 000 Kč
nájemní nebo jakékoliv jiné obdobné
smlouvy týkající se Vozidla s Majitelem,
a to jiným způsobem než za použití
Aplikace.
9. Užití Vozidla v rozporu s podmínkami 2 000 Kč
stanovenými v Aplikaci, včetně změn a
úprav Vozidla, jeho užití mimo území
uvedené v Aplikaci, mimo území Evropy
nebo
provozování
Vozidla
na
neveřejných komunikacích, závodech či
soutěžích.

Příjemce
smluvní
pokuty
Majitel ze 65
%a
HoppyGo ze
35 %

Administrativní
poplatek pro
HoppyGo
100 Kč

HoppyGo

0 Kč

Majitel

100 Kč

Majitel

100 Kč

Majitel

100 Kč

Majitel

100 Kč

Majitel

100 Kč

HoppyGo

0 Kč

Majitel

100 Kč

