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Příloha č. 2  
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

obchodní společnosti 
Bontex2 s.r.o. 

IČ: 14285991 
se sídlem: Pod Turnovskou tratí 182/18,198 00, Praha 9 – Hloubětín 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 363403 
 zastoupené Bc. Martinem Zimou, jednatelem 

 
PRONÁJEM DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU 

 
 
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 
1.1. „S ol č o  í  se rozumí společnost Bontex2 s.r.o., se sídlem: Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00, 

Praha 9 – Hloubětín, IČ: 14285991, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 363403, zastoupená Bc. Martinem Zimou, jednatelem, kontaktní údaje: email: 
info@legendyuvas.cz, telefon: +420 602 444 244, web: www.legendyuvas.cz, kontaktní osoba: Bc. Martin 
Zima (dále také jen „Pro ajíma  l“).  

1.2. „Kli    m“ se rozumí   zická či právnická osoba, která hodlá se  polečností uzavřít nebo, která již se 
 polečností uzavřela smlouvu o nájmu dopravního prostředku/vozidla (dále jen „Smlouva  nebo „NS“) 
(dále také jen „Náj mc “).  

1.3. Na základě  mlouv   polečnost přenechává svým Klientům za úplatu k dočasnému užívání dopravní 
prostředk  speci ikované v NS (dále jen „Př  m    ájm   nebo „vozi lo“), (dále jen „Náj m ). 

 polečnost není vlastníkem Předmětu nájmu, ale je oprávněna Předmět nájmu pronajmout ( polečnosti 
b l vlastníkem Předmětu nájmu udělen souhlas s Nájmem Předmětu nájmu).  

1.4. Tyto všeobecné obchodní podmínk  (dále jen „VOP  nebo „Vš ob c é obcho  í  o mí ky“) upravují 

vzájemná práva a povinnosti Klienta a  polečnosti vznikající v souvislosti s uzavřením  mlouvy a 
jsou nedílnou součástí  mlouv . 

1.5. Všeobecné obchodní podmínk  se použijí vžd , pokud  mlouva nebo jiné písemné ujednání mezi 
 polečností a Klientem neobsahuje úpravu jinou. 

1.6. „S o ř bi  l m“ se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec 

samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 
1.7.  mlouvou se rozumí též všechn  její příloh , které jsou součástí  mlouv : zejména VOP, předávací 

protokol, zásad  zpracování osobních údajů a souhlas Nájemce se zpracováním osobních údajů. 
1.8. V případě, že je Klientem Spotřebitel, řídí se vztah , které neupravují t to VOP, zejména zákonem č. 

89/2012  b., občanský zákoník (dále jen „Obča  ký záko ík“) a zákonem č. 634/1992  b., o ochraně 

spotřebitele. Je-li Klientem jiný subjekt, řídí se vztah  neupravené těmito VOP zejména Občanským 
zákoníkem.  

1.9. T to Všeobecné obchodní podmínk  a  mlouva jsou uzavírán  v českém jaz ce. T to Všeobecné 
obchodní podmínk  jsou zveřejněn  na webových stránkách  polečnosti www.legendyuvas.cz (dále jen 
„I   r   ový obcho “ nebo „w bová   rá ka“). 

 
II. REZERVACE PŘEDMĚTU NÁJMU 

2.1. Nezávaznou rezervaci Předmětu nájmu lze učinit prostřednictvím Internetového obchodu  polečnosti 
v plněním rezervačního  ormuláře (pokud to webová stránka u v braného Předmětu nájmu umožňuje), 
osobně v sídle  polečnosti v čase po předchozí dohodě s Pronajímatelem, tele onick  na tel. čísle 
+420 602 444 244, nebo e-mailem: info@legendyuvas.cz.  

2.2. Rezervace musí obsahovat zejména in ormace: o Klientovi (jméno a příjmení, adresa/ akturační, email, 
tele onní číslo), o Předmětu nájmu, termín půjčení, doba půjčení (dále jen „Rezervace ). 

2.3. Na základě Rezervace Klienta  polečnost Klienta telefonicky nebo emailem kontaktuje ve lhůtě do 7 dnů 
ode dne učinění Rezervace. Nájemní vztah vzniká až uzavřením písemné  mlouv . 

 
III. UZAVŘENÍ SMLOUVY A DOBA TRVÁNÍ NÁJMU 

3.1.  mlouva se uzavírá písemně na dobu určitou a nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu oběma 
smluvními stranami.  oba trvání Nájmu počíná datem předání Předmětu nájmu, uvedeném v předávacím 
protokolu.  

3.2.  mlouva zaniká (i) písemnou dohodou Pronajímatele a Nájemce, (ii) upl nutím sjednané dob  Najmu, (iii) 
písemnou výpovědí Pronajímatele, (iv) písemnou výpovědí Nájemce, (v) v případě trvalého v řazení 
vozidla z provozu zaniká N  dnem doručení potvrzení pojiš ovn  nebo soudního znalce o trvalém v řazení 
vozidla z provozu a osvědčení pojiš ovn  o vzniku a rozsahu pojistné události, (vi) v případě odcizení 
vozidla zaniká N  dnem doručení potvrzení pojiš ovn  nebo soudního znalce o uznání nároku na pojistné 
plnění, (vii) užívá-li Nájemce vozidlo v rozporu s N , VOP anebo způsobem, kterým způsobuje 
Pronajímateli škodu, nebo kterým Pronajímateli hrozí škoda, jedná se o podstatné porušení N . V případě 
podstatného porušení N  má Pronajímatel právo N  v povědět, přičemž výpově  je účinná okamžikem 
doručení výpovědi Nájemci. Pronajímatel může N  v povědět výpovědí účinnou k okamžiku doručení 
Nájemci rovněž v případě, že se Klient dostal do prodlení s jakoukoli platbou dle Smlouvy, VOP, na Klienta 
nebo na statutární or án Klienta, který je shodný s osobou vlastníka Klienta b l podán návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo Klient podal návrh sám na svou osobu, na majetek Klienta nebo na majetek 
statutárního or ánu Klienta, který je shodný s osobou vlastníka Klienta, b l podán exekuční návrh, nebo 
Klientovi, který uzavíral  mlouvu jako podnikatel, zaniklo oprávnění k jeho podnikatelské činnosti. 

3.3. Před skončením dob  trvání Nájmu se Klient může se  polečností dohodnout na pokračování  mlouv . V 
takovém případě dá  polečnost Klientovi novou nabídku a v případě akceptace této nabídk  ze stran  
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Klienta bude, dle uvážení  polečnosti, uzavřen dodatek ke  mlouvě, nebo bude uzavřena nová smlouva. 
Pro v loučení poch bností  polečnost prohlašuje a Klient bere na vědomí, že  polečnost není nijak 
vázána podmínkami dohodnutými v původní  mlouvě.  

3.4. Nedojde-li k prodloužení N , je vrácení vozidla Nájemcem později, než v době dohodnuté v NS, 
považováno za její podstatné porušení. V případě prodlení Nájemce s vrácením vozidla Pronajímateli je 
Nájemce až do dne vrácení vozidla Pronajímateli povinen platit Pronajímateli nájemné ve výši sjednaného 
nájemného v N  jako b  Nájem pokračoval a dále je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý, b   i započatý den prodlení Nájemce s vrácením Předmětu nájmu Pronajímateli. 
Nájemce je srozuměn s tím, že pro případ svého prodlení s vrácením vozidla Pronajímateli ve stanoveném 
termínu Pronajímatel ohlásí Předmět nájmu jako ztracený nebo odcizený policejním or ánům.  

 
IV. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU NÁJMU  

4.1. Pronajímatel je povinen předat Nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu, se všemi doklad , jsou-li 
potřebné k jeho provozu, v čase a místě uvedeném v NS, jinak v sídle Pronajímatele, kam je Klient 
povinen se dostavit na své náklad  a provést podrobnou prohlídku celého Předmětu nájmu včetně 
příslušenství, provést kontrolu souladu výrobních čísel a ostatních identi ikačních údajů Předmětu nájmu s 
údaji uvedenými ve všech příslušných dokladech, provést zkušební jízdu s Předmětem nájmu spolu 
s Pronajímatelem, v rámci níž bude seznámen s provozními a technickými pok n  výrobce pro vozidlo 
příslušné značk  a t pu a Pronajímatel mu předvede  unkční způsobilost vozidla a jeho v bavení. 

4.2. Nájemce je povinen převzetí vozidla potvrdit svým podpisem na předávacím protokole, který je přílohou 
Smlouvy (dále jen „Př  ávací  ro okol ). Předávací protokol bude obsahovat mimo jiné počet najetých 

km, opotřebení a případné vad  Předmětu nájmu, výbavu, příslušenství, doplňk  a nadstandardní 
v bavení a rovněž v něm bude uvedeno množství pohonných hmot v nádrži. Při předávání Předmětu 
nájmu Nájemci bude Předmět nájmu detailně na ocen a  oto ra ie budou tvořit součást Předávacího 
protokolu.  

4.3. Veškerá případná poškození (závad , nedostatky, ch bějící doklad , škrábance apod.) vozidla, příp. jiné 
připomínk , musí být Nájemcem uplatněn  nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenán  v N , 
nebo Předávacím protokolu. Za jakékoliv poškození, nedostatk , ch bějící doklad  vozidla, které nebudou 
uvedeny v N  nebo Předávacím protokolu, odpovídá Najemce. Pronajímatel je oprávněn požadovat 
náhradu škod  za veškerá takováto poškození vozidla.  

 
V. KAUCE 
5.1. Záloha/ arance/Kauce (dále společně jen „Kauce ), kterou je povinen Klient složit při podpisu  mlouv  za 

účelem zajištění pohledávek  polečnosti za Klientem a splnění povinnosti Klienta vrátit Předmět nájmu, 
bude zúčtována po vrácení Předmětu nájmu.  ložením Kauce není dotčena povinnost Klienta platit 
nájemné.  

5.2. Výše Kauce je uvedena ve  mlouvě a je odvislá od aktuální hodnot  Předmětu nájmu.  
5.3.  polečnost je oprávněna vůči složené Kauci započíst veškeré své peněžité pohledávk  za Klientem, 

náklad  a poplatk  v plývající z uzavřené  mlouv , VOP, příp. i z jiných smluv uzavřených mezi Klientem 
a  polečností, jako jsou např. smluvní pokut , dlužné nájemné, škod  na Předmětu nájmu, škod  
způsobené Pronajímateli Nájemcem nebo vzniklé Pronajímateli v souvislosti s užíváním Předmětu nájmu 
Nájemcem, b   i způsobené 3. osobami, apod. 

5.4. V případě, že  polečnost oprávněně čerpala Kauci dle čl. 5.3. VOP, je Klient povinen doplnit Kauci o 
příslušnou částku ve lhůtě 3 dnů poté, kd  b l  polečností in ormován, že příslušná část Kauce b la 
 polečností čerpána. 

5.5. V případě bezproblémového průběhu nájemního vztahu je Pronajímatel povinen navrátit Nájemci jím 
uhrazenou Kauci, a to nejpozději ke dni navrácení Předmětu nájmu Nájemcem Pronajímateli.  

 
VI. NÁJEMNÉ A DALŠÍ PLATBY 

6.1. Nájemce se zavazuje platit nájemné a všechn  další platby spojené s užíváním vozidla, včetně náhrad  
případné škod , řádně a včas, dle NS. Nájemné nezahrnuje náklad  na pohonné hmot , dálniční známky 
a jiné poplatk  a platb  spojené s užíváním placených komunikací, které si hradí Nájemce na své náklad  
samostatně. 

6.2. Klient není povinen hradit nájemné za dobu, po kterou nemohl Předmět nájmu užívat pro nezpůsobilost 
Předmětu nájmu nebo potřebu jeho oprav , ledaže nemožnost užívat Předmět nájmu způsobil Klient nebo 
osoby, kterým Klient umožnil k Předmětu nájmu přístup. Neoznámí-li Klient neprodleně nemožnost užívání 
Předmětu nájmu Pronajímateli, jeho povinnost platit nájemné trvá. Nájemce nemá po dobu, po kterou 
nemohl Předmět nájmu užívat pro nezpůsobilost Předmětu nájmu nebo potřebu jeho oprav  nárok na 
posk tnutí náhradního vozidla, nemá nárok na náhradu škod  ani ušlý zisk.  

6.3. V případě ztrát , zničení nebo odcizení vozidla je Nájemce povinen platit nájemné až do dob  ohlášení 
ztrát , zničení nebo odcizení vozidla Pronajímateli, resp. do dne doručení usnesení policie, v němž bude 
konstatováno odcizení vozidla nebo odložení věci z důvodu, že nelze vést trestní stíhání proti konkrétní 
osobě.  

6.4. V případě prodlení Klienta se zaplacením jakékoliv platb  spojené s užíváním vozidla, nákladů, a poplatků 
v plývajících ze  mlouv  nebo VOP (např. nájemné, náhrada škod , smluvní pokut  apod.) se Klient 
zavazuje zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,0    z dlužné částk  za každý započatý den 
prodlení a dále zákonné úrok  z prodlení. Pronajímatel je oprávněn požadovat po Nájemci náhradu 
škod /újm  vzniklou prodlením Nájemce s úhradou jakékoli platb  spojené s užíváním vozidla, nákladů, a 
poplatků v plývajících ze  mlouv  nebo VOP, čímž  mluvní stran  v lučují aplikaci ust. § 1971 
Občanského zákoníku. 

6.5. Kromě smluvní pokut  podle předchozí vět , je  polečnost oprávněna nárokovat zaplacení prokazatelných 
výloh spojených s v máháním pohledávk .  polečnost je oprávněna Klientovi účtovat paušální náhradu 
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nákladů ve výši 4 0,- Kč za náklad  spojené s každou písemnou, tele onickou či emailovou upomínkou 
zaslanou z důvodu porušení jakékoli povinnosti Klienta ze  mlouv . 

6.6. Jakákoli platba Klienta nebo ve prospěch Klienta (pojistné plnění apod.) přijatá  polečností bude použita 
na úhradu jakýchkoliv splatných závazků Klienta, a to nejprve na úhradu jejich příslušenství (smluvní 
pokut , úroku z prodlení) a sankčních plateb (náhrada nákladů upomínk ), bez ohledu na to, z jaké 
smlouv  t to závazk  v plývají.  

 
VII. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU 

7.1. Předmět nájmu může užívat a řídit pouze Nájemce, případně osob  uvedené v N  (v takovém případě 
Nájemce odpovídá za to, že další řidič bude dodržovat povinnosti stanovené Nájemci  mlouvou nebo 
VOP).  Nájemce je povinen vozidlo užívat výhradně za účelem jeho užití při provozu na pozemních 
komunikacích, k osobním účelům a dodržovat při tom všechn  dopravní, celní i jiné právní předpisy. 
Přenechá-li Nájemce třetí osobě Předmět nájmu do podnájmu nebo umožní 3. osobě užívat a řídit 
Předmět nájmu bez písemného souhlasu Pronajímatele, nebo, užije-li Nájemce Předmět nájmu k jinému 
účelu, než je uveden ve  mlouvě, zavazuje se Nájemce uhradit Pronajímateli za každý takový případ a 
den porušení smluvní pokutu ve výši  0.000,- Kč. 

7.2. Jedná-li se o vozidlo na alternativní pohon (např. zemní pl n, elektřinu), Nájemce podpisem N  potvrzuje, 
že se detailně seznámil s podmínkami provozu a s obsluhou takového vozidla, s obsluhou čerpacích 
zařízení, resp. s dobíjením, a s pok n  k parkování/ arážování takového vozidla. 

7.3. Nájemce je povinen pečovat o to, ab  na vozidle nevznikla škoda, a dodržovat všechn  pok n  o provozu 
vozidla uvedené v manuálu výrobce vozidla, jakož i podmínk  a instrukce Pronajímatele, jinak odpovídá za 
veškerou škodu způsobenou nedodržením jakéhokoliv pok nu, podmínk  či instrukce. Nájemce je povinen 
zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování 
nenechávat ve vozidle klíče a dokument  k němu a vozidlo uzamknout.  

7.4. Nájemce je povinen ihned Pronajímatele in ormovat o nutnosti servisní prohlídk , příp. zabezpečit její 
provedení prostřednictvím Pronajímatele. 

7.5. Nájemce nesmí přenechat užívání vozidla jiné než v N  uvedené osobě, zúčastňovat se s vozidlem 
závodů, soutěží nebo podobných akcí, používat vozidlo k převozu osob či majetku za úplatu, používat 
vozidlo k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů, přepravovat ve vozidle náklad  
těžší než je nosnost vozidla, přepravovat zvířata či nebezpečné náklad , po dobu Nájmu umístit na vozidlo 
jakoukoliv reklamu, nápis  apod., porušovat plombu u tachometru, manipulovat s počítadlem kilometrů a 
obsahem nádrže, znečiš ovat vozidlo nad míru obv klou. Ve vozidle je zakázáno kouřit. 

7.6. Nájemce nesmí provádět na vozidle jakékoli změn  a úprav  bez předchozího písemného souhlasu 
Pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je Nájemce povinen zaplatit 
Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a Pronajímatel je oprávněn 
požadovat, ab  Nájemce provedené úprav  a změn  bez zb tečného odkladu odstranil. Nebude-li možné 
provedené úprav  či změn  odstranit, je Nájemce povinen nahradit Pronajímateli způsobenou škodu a 
náklad  v naložené Pronajímatelem na uvedení vozidla do původního stavu.  

7.7. Nájemce nesmí řídit vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít 
vliv na vnímání a schopnost reakce, anebo takové osobě přenechat vozidlo k řízení.   

7.8. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k vozidlu za účelem kontrol , zda ho Nájemce užívá řádným 
způsobem. Nájemce je povinen tuto kontrolu Pronajímateli umožnit.  

7.9. Klient se musí zdržet jakéhokoliv jednání, které b  mohlo vést ke vzniku práv třetích osob k Předmětu 
nájmu. Klient je povinen  polečnosti okamžitě ohlásit uplatnění nároků třetích osob na Předmět nájmu, 
odcizení Předmětu nájmu, poškození a ztrátu Předmětu nájmu. 

7.10. Nájemce není oprávněn používat vozidlo k cestám mimo Českou republiku v rozporu s NS.  polečnost 
může udělit Klientovi souhlas s užíváním Předmětu nájmu nad rámec uvedený v N . K prokázaní obsahu 
souhlasu v staví  polečnost Klientovi písemné „potvrzení o užívání Předmětu nájmu na jiném území než 
stanoveném v NS. V případě, že Nájemce bude užívat vozidlo v zahraničí, je povinen si na své náklad  a 
nebezpečí zajistit příslušná povolení k užívání vozidla v zahraničí, pojištění a dodržovat platné právní 
předpis  té země, v níž vozidlo užívá. Nájemce odpovídá Pronajímateli též za škodu, která b  vznikla 
nedodržením nebo porušením této povinnosti, a v případě, že vozidlo bude v zahraničí Nájemci zadrženo 
nebo zabaveno, je povinen podniknout veškerá opatření nutná k uvolnění vozidla a po celou dobu řádně 
platit sjednané nájemné. Nájemce je povinen uhradit škod  a náklad  vzniklé Pronajímateli v souvislosti se 
zadržením nebo zabavením vozidla, jakož i odtahem a parkováním v cizině a jeho navrácením do ČR. 
Užije-li Nájemce Předmět nájmu mimo území České republik  bez předchozího písemného souhlasu 
Pronajímatele, je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši  0.000,- Kč za každý případ a den 
porušení povinnosti užívat Předmět nájmu jen na území České republik . 

7.11. Klient je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti spojené se s stémem elektronického mýtného a 
užíváním Předmětu nájmu na zpoplatněných komunikacích, hradit na své náklad  dálniční známk  a jiné 
poplatky a platb  spojené s užíváním placených komunikací. 

7.12. Porušení kterékoliv z povinností uvedených v tomto čl. VII. VOP je považováno za podstatné porušení N  
opravňující  polečnost  mlouvu v povědět bez výpovědní dob  v souladu s čl. 3.2. (písm. vii) VOP a 
Nájemce v takovém případě odpovídá za vozidlo a všechn  způsobené škod  v plném rozsahu bez ohledu 
na sjednanou výši spoluúčasti pojistného kr tí a současně je Najemce povinen zaplatit Pronajímateli 
smluvní pokutu ve výši  .000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti (s výjimkou porušení 
povinností stanovených ve VOP a  mlouvě, za jejichž porušení je ve VOP a  mlouvě uvedena odlišná 
výše smluvní pokut ).  

 
VIII. OPRAVY A ÚDRŽBA  

8.1. Nájemce je povinen udržovat Předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obv klému 
opotřebení a je povinen provádět dle instrukcí a pok nů Pronajímatele na vlastní náklad  běžnou údržbu 
Předmětu Nájmu, kterou se dle VOP rozumí: výměna žárovek, doplnění či výměna provozních kapalin, 



 
Bontex2 s.r.o. 

kontaktní osoba: Bc. Martin Zima, jednatel společnosti Bontex2 s.r.o. 
IČ: 14285991 

se sídlem: Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00, Praha 9 – Hloubětín 
email: info@legendyuvas.cz 
telefon: +420 602 444 244 
web: www.legendyuvas.cz 

m tí a úklid Předmětu nájmu včetně interiéru. Nájemce nemůže po Pronajímateli žádat náhradu takto 
v naložených nákladů.  mluvní stran  ted  v lučují použití ust. § 232  odst. 2 Občanského zákoníku. 

8.2. Běžné a nezb tné oprav  a údržbu vozidla nad rámec běžné údržb , speci ikované v čl. 8.1. těchto VOP, 
jakož i pravidelné inspekční/servisní prohlídk  vozidla provádí nebo zabezpečí na svůj náklad 
Pronajímatel. Nájemce je povinen umožnit provedení oprav, údržb  a inspekční prohlídk  vozidla a strpět 
omezení v užívání vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení. Nájemce má povinnost, nedohodne-li se 
s Pronajímatelem jinak, kontaktovat Pronajímatele a ve spolupráci s ním zajistit výměnu pneumatik v 
případě změn  ročního období (obv kle březen a listopad). Taková výměna je provedena na náklad  
Pronajímatele. Nájemce však nemá nárok na náhradu žádných svých nákladů spojených s výměnou 
pneumatik (např. čas, PHM apod.).  polečnost si v hrazuje právo odmítnout po konzultaci s Klientem 
neekonomické oprav  Předmětu nájmu. Nájemce nemá právo na to, ab  mu po dobu oprav  nebo údržb  
Předmětu nájmu b lo Pronajímatelem posk tnuto jiné vozidlo.  

8.3. Náklad  spojené s opravou nese Pronajímatel, kromě případů, kd  potřeba oprav  vznikla v důsledku 
nesprávného používání vozidla nebo užíváním vozidla v rozporu s obv klým způsobem používání anebo 
porušením podmínek N  Nájemcem nebo osobami, kterým Nájemce umožnil k vozidlu přístup. V takových 
případech nese náklad  na opravu v plném rozsahu Nájemce a dále Nájemce odpovídá v plném rozsahu 
za škodu, která Pronajímateli v důsledku takového jednání vznikne.  

8.4. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zb tečného odkladu veškeré závad , které se na vozidle 
projeví během užívání a v žadují opravu. Pokud tuto povinnost Nájemce bez zb tečného odkladu nesplní, 
odpovídá Pronajímateli za škodu tím způsobenou. 

8.5. Klient není oprávněn k technickým zásahům na Předmětu nájmu či jeho opravám kromě běžné údržb  
speci ikované v čl. 8.1. VOP dle instrukcí a pok nů  polečnosti a nesmí umožnit provedení technického 
zásahu ani oprav jiné osobě. V naléhavých a odůvodněných případech může Klient provést servisní 
zásah, avšak vžd  s předchozím souhlasem  polečnosti, v servise určeném  polečností a dle instrukcí 
 polečnosti.  
 

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

9.1. Za jakékoliv škod  způsobené na vozidle nebo škod  způsobené v souvislosti s užíváním vozidla odpovídá 
Pronajímateli (vlastníku vozidla) Nájemce v plném rozsahu, a to od podpisu Předávacího protokolu při 
zahájení Nájmu až do dob , než si Pronajímatel vozidlo převezme zpět a podepíše předávací protokol o 
vrácení Předmětu nájmu. 

9.2. Pronajímatel zabezpečuje osobám oprávněným řídit vozidlo pojistné kr tí v rozsahu a za podmínek 
stanovených v NS. Osob  ani přepravovaný náklad nejsou pojištěn .  

9.3. Klient se zavazuje uhradit  polečnosti spoluúčast na každé škodní pojistné události v plné výši. Veškeré 
škod , které nejsou kr t  nebo jsou kr t  jen částečně sjednaným pojištěním (povinné ručení/havarijní 
pojištění) nebo které nelze řešit jako pojistnou událost, hradí v plné výši Klient (do výše rozdílu mezi 
případným plněním pojiš ovnou a v číslenou škodou). Nájemce odpovídá za škodu na Předmětu nájmu 
(za zničení, poškození a znehodnocení Předmětu nájmu) a jeho v bavení objektivně, tzn. bez ohledu na 
jeho míru zavinění.  

9.4.  kod  způsobené na vozidle, které nebudou kr t  sjednaným pojistným kr tím, Pronajímatel Nájemci 
v účtuje na základě cenové kalkulace servisu určeného  polečností (více viz. čl. 11.8. VOP). Náhrada 
takových škod je splatná do 3 dnů ode dne v stavení  aktur  na účet Pronajímatele.  

9.5. V případě cest  do zemí, na které se nevztahuje pojistná smlouva, musí Klient Předmět nájmu na své 
náklad  pojistit odpovídající pojistkou. Klient odpovídá za veškeré škod  vzniklé užíváním Předmětu nájmu 
v zemích, na které se nevztahuje pojistná smlouva, v plném rozsahu.  

9.6. V případě poruch   un ování počítače ujetých kilometrů upozorní Klient na tuto skutečnost  polečnost. 
Klient nesmí měnit údaje či jinak zasahovat do počítače ujetých kilometrů ani nesmí takový zásah umožnit, 
jinak odpovídá  polečnosti za škodu.  

9.7.  polečnost neodpovídá za škodu či ušlý zisk Klienta, či jiné osob  v souvislosti s příp. nemožností 
dočasně či trvale užívat Předmět nájmu. Po dobu, po kterou Klient nemohl Předmět nájmu užívat, 
nevzniká Klientovi nárok na posk tnutí náhradního vozidla. 

9.8. Pronajímatel může rovněž požadovat na Nájemci náhradu škod  ve  ormě ušlého nájemného, tj. úhradu 
ztrát  na nájemném ve výši odpovídající sjednanému nájemnému, pokud Nájemce vrátí vozidlo poškozené 
či bez dokladů a příslušenství anebo vozidlo nevrátí řádně vůbec apod., a to až do dne, kd  Pronajímatel 
může vozidlo v řádném stavu pronajmout dalšímu nájemci (tj. např. po dobu oprav  vozidla). Ušlé nájemné 
zahrnuje mimo jiné náhradu ztrát  hodnot  vozidla, ztrát  výnosů z nepoužitelného vozidla a dalších 
vedlejších nákladů spojených s likvidací škod , nákladů na odtah vozidla a/nebo nákladů na pohonné 
hmot  za převoz vozidla do/ze servisu. 

9.9. Pokuty vyměřené Nájemci za dopravní a parkovací přestupk , kterých se dopustí s pronajatým vozidlem, 
škod  vzniklé ztrátou dokladů, klíčů nebo nářadí k vozidlu, škod  vzniklé záměnou paliva, škod  na kolech 
vozu, tzv. škod  následné vč. nákladů, které b lo třeba v naložit na nápravu takto vzniklých škod, jdou 
vžd  k tíži Nájemce bez ohledu na sjednané pojistné kr tí. K tíži Nájemce jde vžd  rovněž jakákoliv pokuta 
či jiná sankce, stejně jako jakékoliv jiné částk , k jejichž úhradě bude Pronajímatel nebo vlastník vozidla 
jakožto provozovatel pronajatého vozidla v zván v souvislosti s jakýmkoliv přestupkem či jiným správním 
deliktem spáchaným během trvání N  ve vztahu k pronajímanému vozidlu (dále „Sa kc “), přičemž v 

případě vzniku takové povinnosti k úhradě pokut  či jiné částk  na straně Pronajímatele nebo vlastníka je 
tento oprávněn požadovat po Nájemci úhradu částk  ve výši 4 0,- Kč jako paušální náhrad  za úkon  
spojené s administrativním v řízením této věci. Nájemce je povinen učinit vše pro to, ab  bezodkladně 
zbavil Pronajímatele (vlastníka Předmětu nájmu) jakékoliv povinnosti či odpovědnosti k úhradě  ankce.  

 
X. NEHODA, POŠKOZENÍ A ODCIZENÍ VOZIDLA 

10.1.  V případě dopravní nehod , poškození nebo odcizení vozidla anebo jeho části, poranění nebo usmrcení 
osob (bez ohledu na to, zda je zavinil Nájemce či nikoliv) (dále také „ško  í   álo  ") je Nájemce 
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povinen přivolat policii, ab  nehodu v šetřila a o šetření, příp. jeho výsledku, v dala Nájemci potvrzení. 
Tato povinnost Nájemce se nevztahuje pouze na případ poškození pneumatik.  

10.2. V případě jakékoli škodne události je Najemce povinen v plnit všechn  údaje požadované ve  ormuláři 
„Nehodový protokol . Nepojízdné vozidlo musí b t zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. 
Nájemce je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, oznámit Pronajímateli každou škodní 
událost týkající se vozidla, poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodné události, místo, kde 
se vozidlo nachází, a zajistit, ab  veškeré doklad , klíče a další dokumentace vztahující se k vozidlu a 
škodné události, včetně v plněného  ormuláře „Nehodový protokol  a potvrzení policie/policejního 
protokolu, b l  neprodleně předán  Pronajímateli. V případě nepředložení uvedené dokumentace 
nevzniká nárok na pojistné plnění.  

10.3. V řízení pojistné události s pojiš ovnou a protistranou řeší  polečnost. Za v řizování každé pojistné 
události je  polečnost oprávněna účtovat Klientovi poplatek ve výši 450,- Kč. Nájemce je povinen 
posk tovat policii, Pronajímateli a pojiš ovací společnosti veškerou pomoc a součinnost potřebnou k 
plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním. 

 
XI. VRÁCENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU  

11.1. Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli vozidlo s veškerým příslušenstvím, v bavením a doklady, v době 
(v den a hodinu) a místě uvedeném v NS, případně Předávacím protokole, jinak v sídle Pronajímatele a ve 
stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obv klému opotřebení, čistý a v klizený. 

11.2. Nebude-li veškeré příslušenství včetně dokladů a v bavení vráceno společně s vozidlem, je Pronajímatel 
oprávněn po Nájemci požadovat peněžní náhradu odpovídající ceně pořízení nového příslušenství a 
dokladů, odpovídající nákladům na m tí a úklid a další případné vícenáklad  a současně též smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. V případě ztrát  klíče činí smluvní pokuta částku 
ve výši dle skutečných nákladů na pořízení dalšího/nového klíče pro Klienta. 

11.3. Klient je povinen Předmět nájmu navrátit se stejným množstvím pohonných hmot s jakým Předmět námu 
převzal. V případě, že bude množství pohonných hmot nižší, bude Klientovi do akturována částka za 
ch bějící pohonné hmot  a poplatek za dočerpání ve výši 4 0,- Kč.  

11.4. Vozidlo musí být předáno k tomu určenému zaměstnanci Pronajímatele nebo třetí osobě určené 
Pronajímatelem. Nájemce odpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku poškození, ztrát , zničení či 
odcizení vozidla a má povinnost platit nájemné dle N  až do okamžiku, kd  si Pronajímatel vozidlo   zick  
převezme a tuto skutečnost potvrdí Nájemci svým podpisem na Předávacím protokole  od tohoto 
okamžiku se vozidlo považuje za řádně vrácené.  

11.5. Při vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli bude Předmět nájmu detailně na ocen a  oto ra ie budou tvořit 
součást Předávacího protokolu. Před převzetím vozidla provede Pronajímatel nebo jím určená třetí osoba 
kontrolu stavu vozidla a zjištěný stav zapíše do Předávacího protokolu (zejména uvede veškerá 
poškození, která neb la uvedena v Předávacím protokole při převzetí vozidla Nájemcem). K takovému 
zápisu v Předávacím protokole je Nájemce povinen připojit též svůj podpis, jinak Pronajímatel nev dá 
Nájemci potvrzení o vrácení vozidla (kopii Předávacího protokolu).  

11.6. Odmítnutí podpisu Předávacího protokolu nezbavuje Nájemce odpovědnosti za veškerá zjištěná 
poškození vozidla.  

11.7. Pronajímatel má nárok na náhradu i všech skr tých poškození vozidla (např. poškození podvozku, špatné 
palivo v nádrži, poškození motoru), která nemohla být zjištěna při kontrole stavu vozidla, tj. i ta, která 
nebudou uvedena v Předávacím protokole při vrácení vozidla Nájemcem. Pokud Nájemce vrátí vozidlo v 
znečištěném stavu, nebo vnedostatečně osvětleném místě, které znemožňuje řádnou kontrolu stavu 
vozidla, uvede se tato skutečnost v Předávacím protokole a Pronajímatel má v takovém případě nárok na 
náhradu i všech poškození vozidla, která budou zjištěna až po um tí vozidla, resp. v místě s lepším 
osvětlením, tj. i ta, která nebudou uvedena v Předávacím protokole při vrácení vozidla Nájemcem, a to 
včetně nákladů na um tí vozidla.  

11.8.  kod  na vozidle, resp. výše nákladů na jejich odstranění, budou v číslen  na základě cenové kalkulace 
servisu určeného  polečností. Podpisem předávacího protokolu o stavu vráceného Předmětu nájmu 
odsouhlasí smluvní stran  celkovou výši škod  (s výjimkou škod  vzniklé z důvodu Nájemcem ujetých 
kilometrů nad kilometrový limit). V případě sporu ohledně stavu Předmětu nájmu se smluvní stran  
zavazují, že se budou řídit stanoviskem příslušného soudního znalce, přičemž jsou povinn  dohodnout se 
na osobě znalce do tří pracovních dnů ode dne vrácení Předmětu nájmu  polečnosti. V případě, že se 
smluvní stran  v této lhůtě na osobě znalce nedohodnou, v bere osobu tohoto znalce  polečnost, a to ze 
seznamu znalců vedených příslušnými soud . Náklad  znaleckého posudku nese vžd  Klient. Kauce dle 
čl. V. těchto VOP bude v případě sporu smluvních stran ohledně stavu Předmětu nájmu zúčtována až po 
v dání stanoviska příslušného soudního znalce.  

11.9. Nev dá-li Klient Předmět nájmu, ačkoli je k tomu podle  mlouv  povinen, jsou  polečnost, případně její 
zmocněnec, oprávněni Předmět nájmu zajistit a odebrat Klientovi.  

11.10. V případě, že skutečný jízdní výkon (tj. ujeté km dle tachometru k datu ukončení  mlouv ) při předání 
Předmětu nájmu Klientem bude v šší než stanovený v NS, a to včetně případné volné hranice km 
stanovené  mlouvou, je Klient povinen zaplatit poplatek uvedený ve  mlouvě za každý km ujetý nad 
stanovený limit. V případě předčasného ukončení  mlouv  se dohodnutý celkový jízdní výkon v dělí 
počtem měsíců/dnů původní dob  trvání  mlouv  a v násobí počtem (i započatých) měsíců/dnů 
skutečného trvání  mlouv  do okamžiku předčasného ukončení. 
 

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

12.1.  vou in ormační povinnost vůči Klientovi ve sm slu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rad  
2016/679 o ochraně   zických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném poh bu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 9 /46/E  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„ aříz  í GDPR ) související se zpracováním osobních údajů Klienta pro účel  plnění  mlouv , pro účel  

jednání o Smlouvě, pro účel  plnění veřejnoprávních povinností a pro účel  zasílání obchodních sdělení a 



 
Bontex2 s.r.o. 

kontaktní osoba: Bc. Martin Zima, jednatel společnosti Bontex2 s.r.o. 
IČ: 14285991 

se sídlem: Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00, Praha 9 – Hloubětín 
email: info@legendyuvas.cz 
telefon: +420 602 444 244 
web: www.legendyuvas.cz 

činění dalších marketin ových aktivit  polečnosti, plní  polečnost prostřednictvím zvláštního dokumentu 
„Zásad  zpracování osobních údajů , který tvoří přílohu Smlouvy a najdete jej též na webové stránce 
 polečnosti www.legendyuvas.cz. Tato in ormace nenahrazuje souhlas Nájemce se zpracováním 
osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů b  měl být Nájemcem udělen samostatně 
prostřednictvím písemného souhlasu Nájemce se zpracováním osobních údajů, který tvoří přílohu N . V 
případě, že má Nájemce jakékoli dotaz  či připomínk  týkající se zpracování osobních údajů 
Pronajímatelem, může se obrátit na Pronajímatele. 

 
XIII. MONITOROVACÍ SYSTÉM  

13.1. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Předmět nájmu může být z důvodu bezpečnosti v baven 
v hledávacím s stémem  P  (dále jen „mo  l GPS“) a s tím spojenou elektronikou zaznamenávající a 

uchovávající provozní údaje Předmětu nájmu a současně může být vybaven zařízením kamerového 
záznamu (dále jen „A  okam ra“), která je umístěna na palubní desce Předmětu nájmu. Pokud je 

Předmět nájmu v baven modulem  P  a/nebo Autokamerou, Pronajímatel o tom Nájemce v rozumí 
(uvede to v NS) a při převzetí Předmětu Nájmu Pronajímatel Nájemce o obsluze Autokamer  poučí, což 
Nájemce stvrzuje podpisem Předávacího protokolu. 

13.2. Nájemce je povinen mít vžd  během jízd  z bezpečnostních důvodů zapnutou Autokameru a modul  P , 
pokud je jimi Předmět nájmu v baven. 

13.3. Nájemce je povinen zdržet se jakéhokoli otáčení, zakrývání nebo jiné manipulace s Autokamerou, která b  
mohla nepříznivě ovlivnit zorné pole Autokamer  nebo jinak bránit jejímu účelu.  ále je Nájemce povinen 
zdržet se jakékoli manipulace s stému modulu  P , která b  mohla nepříznivě ovlivnit  unkčnost modulu 
GPS nebo jinak bránit jejímu účelu. 

13.4. V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v čl. 13.2. a 13.3. VOP, je toto jednání považováno 
za pokus o odcizení Předmětu nájmu a Pronajímatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve 
výši Kauce uvedené ve  mlouvě, tj. Pronajímatel si ponechá Kauci uhrazenou Nájemcem.  

13.5. Pronajímatel je oprávněn si přehrát záznam  z Autokamer . Učiní tak zejména, pokud došlo během jízd  k 
neobv klé události nebo pokud Pronajímatel pojal podezření, že došlo k porušení  mlouv  nebo VOP. 
Pronajímatel Nájemce o přehrání záznamu z Autokamer  vždy informuje.  

 
XIV. INFORMAČNÍ POVINNOST SPOLEČNOSTI A MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ 

14.1.  polečnost ve sm slu ust. § 14 zákona č. 634/1992  b., o ochraně spotřebitele, in ormuje Klienta – 
spotřebitele, že pokud dojde mezi Společností a Klientem - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu 
v plývajícího ze Smlouvy, který se nepodaří v řešit vzájemnou dohodou, může Klient - spotřebitel podat 
návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení A R, se sídlem  těpánská 
 67/1 , 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, email: adr@coi.cz , web: adr.coi.cz (www.coi.cz). Evropské 
spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem  těpánská  67/1 , 120 00 Praha 2, internetová adresa: 
http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rad  
(EU) č.  24/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (E ) 
č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/E  (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

14.2.  polečnost je k posk tování služeb spočívajících v Nájmu oprávněna na základě živnostenského 
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.  ozor nad 
oblastí ochran  osobních údajů v konává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce 
v konává ve v mezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992  b., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

14.3. V řizování stížností zajiš uje  polečnost prostřednictvím elektronické adres  in o@le end uvas.cz. 
In ormaci o v řízení stížnosti  polečnost zašle na elektronickou adresu Klienta. 

 
 
XV. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

15.1.  mluvní stran  si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím 
elektronické pošt . Klient doručuje  polečnosti korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto 
VOP: in o@le end uvas.cz.  polečnost doručuje korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou 
Klientem v Rezervaci nebo při sjednávání  mlouv . 

15.2. Nájemce prohlašuje, že splňuje veškeré požadavk  stanovené právními předpis  pro řízení motorových 
vozidel (platný řidičský průkaz) a že je držitelem platného řidičského oprávnění nejméně 12 měsíců.  

15.3. Klient je povinen oznámit  polečnosti písemně, nejpozději do 14 dnů změnu důležitých údajů o své osobě, 
zejména změnu sídla či b dliště, zahájení insolvenčního řízení, exekučního řízení proti Klientovi, jakož i 
všechn  další změn , které b  mohl  ovlivnit řádné plnění jeho povinností.  

15.4.  polečnost je oprávněna účtovat si za administrativní úkon  týkající se  mlouv , které jsou nad rámec 
posk tované služb , poplatek ve výši 4 0,- Kč za každý administrativní úkon.  

15.5.   Vedle smluvních pokut stanovených v těchto VOP nebo v N  je Pronajímatel oprávněn požadovat po 
Nájemci rovněž náhradu škod  v plné výši vzniklou porušením povinnosti utvrzenou smluvní pokutou, a to 
i ve výši přesahující smluvní pokutu.  mluvní stran  v lučují ust. § 20 0 Občanského zákoníku.  mluvní 
pokuty stanovené ve VOP nebo v NS jsou splatné do 3 (slov : tří) dnů ode dne v stavení  aktur  na účet 
Pronajímatele uvedený v záhlaví  mlouv . Povinnost zaplatit smluvní pokut  dle  mlouv  a VOP může 
vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena a povinnost zaplatit smluvní pokut  dle VOP a NS 
trvá i po skončení účinnosti  mlouv , jakož i poté, co dojde k odstoupení od  mlouv  některou ze 
smluvních stran. 

15.6.  polečnost je oprávněna kd koli provést zápočet jakýchkoli peněžitých závazků a pohledávek, které jí 
vznikl  za Klientem, a to i tehd , pokud v plývají z různých právních vztahů.  

15.7.  polečnost je oprávněna postoupit jakoukoliv pohledávku vůči Klientovi v plývající ze Smlouvy třetí osobě. 
Klient je srozuměn a souhlasí podpisem VOP s tím, že  polečnost je oprávněna za trvání  mlouv  

http://www.legendyuvas.cz/
https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/
https://adr.coi.cz/
http://www.coi.cz/
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postoupit svá práva a povinnosti ze  mlouv  (tj. práva a povinnosti  polečnosti) na jiný subjekt. Klient není 
oprávněn postoupit žádná práva nebo povinnosti ze  mlouv  bez předchozího písemného souhlasu 
 polečnosti.  

15.8. Klient se vzdává práva domáhat se při podstatné změně okolností, která založí zvláš  hrubý nepoměr, 
obnovení smluvní rovnováh  dle ust. § 176  Občanského zákoníku, resp. Klient na sebe přebírá 
nebezpečí změn  okolností dle ust. § 176  odst. 2 Občanského zákoníku. Je-li Klient podnikatelem, tak se 
smluvní stran  dohodl , že ustanoveni § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužiji. 

15.9. Veškerá ujednání mezi  polečností a Klientem se řídí právním řádem České republik . Pokud vztah 
založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak stran  sjednávají, že vztah se řídí právem České 
republik . Tímto nejsou dotčena práva Klienta - spotřebitele v plývající z obecně závazných právních 
předpisů. 

15.10. Pronajímatel si v hrazuje právo neuzavřít nájemní vztah s potencionálním Nájemcem bez uvedení 
důvodu.  

15.11. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto 
neplatných/neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož sm sl se neplatnému/neúčinnému 
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost 
ostatních ustanovení. 

15.12. Znění VOP může  polečnost jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a 
povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. 

15.13.  vým podpisem Klient potvrzuje, že t to Všeobecné obchodní podmínk  tvoří nedílnou součást  mlouv , 
kterou se  polečností Klient uzavírá a jejíž číslo je uvedeno v záhlaví  mlouv , že se s VOP seznámil, 
zcela jim rozumí a bezvýhradně s nimi plně souhlasí.  

 
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.3.2022, přičemž jsou k 
dispozici i elektronicky na www.legendyuvas.cz. 
 
Bontex2 s.r.o. 

 
 
 


