Smlouva
o nájmu pracovního stroje
Č. 08/2020/OKV

uzavřená podle zákona č. 89/2019 Sb., občanský zákoník mezi níže uvedenými účastníky:

1.

Lokotech s.r.o.
Nám. Republiky 376/4
435 11 Lom u Mostu
Zastoupená
IČ: 27359883
Bankovní spojeni: rb bank

janem Keličem, jednatelem společnosti
DIČ: CZ27359883
číslo účtu:

na straně jedné
(dále jen pronajímatel)

2.

Město Rumburk
tř. 9. května 1366/48
408 01 Rumburk
Zastoupené
IČO: 00261602
Bankovní spojení: kb a.s.

na straně druhé
(dále jen nájemce)

Inq. Lumírem Kusem, starostou města
DIC: CZ00261602
č. účtu:

I.
Předmět smlouvy a doba trvání

Pronajímatel je výlučným provozovatelem stroje:
Značka, Typ: Multicar M - 27 Compact, 4X4, rozvor 2450 Inln, Euro 5,
Reg.zn.: viz předávací protokol
VIN: viz předávací protokol,
Barva: oranžová
Rok uvedení do provozu: 2020
Pronajímatel zakoupí nebo zakoupil výše uvedený stroj za účelem financování pro nájemce.,Yákup
stroje provede pouze u certifikovaného výhradního dovozce značky Multicar do ČR. ozidlo
disponuje certifikátem o shodě vydaným MD ČR a odpovídá zákonným požadavkům pro provoz na
komunikacích ČR.
Stav motohodin: viz předávací protokol
Součástí vozidla je světelná rampa, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, lékárnička a sada
náhradních žárovek a pojistek.
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Na vozidle jsou dále umístěny pronajímatelem předměty. Jsou to: rezerva, maják na stativu.
Výbavení, příslušenství a ostatní bližší specifikace automobilu jsou uvedeny v technické a cenové
nabídce pronájmu ze dne 12.3.2020, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
Pronajímatel přenechává na základě této smlouvy nájemci automobil shora uvedený do dočasného
užívání pro účely provozování jeho podnikatelské činnosti za podmínek v této smlouvě uvedených.
Nájemce se zavazuje předmět nájmu od pronajímatele převzít a využívat pouze za podmínek v této
smlouvě stanovených v souladu s jeho určením a platit za užívání předmětu nájmu sjednanou cenu
v termínu splatnosti.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. května 2020 do 30. dubna 2024.
Účastníci se dohodli, Že předmět nájmu bude předán pronajímatelem nájemci v provozovně
nájemce. O předání a převzetí předmětu nájmu bude sepsán předávací protokol a pořízena
fotodokumentace.
II.
Cena nájmu
Nájemné se sjednává v následující výši: První splátku nájemného ve výši 39.990,- KČ (Částka bez
DPH) uhradí nájemce hotově nebo na účet pronajímatele uvedeném v záhlaví této smlouvy do dne
předání předmětu nájmu. Tato první splátka je úhradou za nájem vC. služeb od 1. května 2020 do
31. května 2020. Následující 2. až 48. splátku bude nájemce hradit na účet pronajímatele uvedeném
v záhlaví této smlouvy vždy 15. dne hrazeného měsíce počínaje dnem 15. června 2020 (2. splátka)
a konče 15. dubna 2024 (48. splátka), přičemž 2. - 48. splátka hrazená od 15. června 2020
do 15. dubna 2024 bude hrazena částkou nájemného v celkové výši 39.990,- KČ (částka bez DPH) l
měsíčně za každé i započaté měsíční (období od 1. dne v běžném měsíci do posledního dne měsíce)
období trvání nájmu.

Pronajímatel si vyhrazuje právo upravit adekvátně poplatky v případě, Že by v průběhu
nájemniho vztahu byla zvýšena silniční daň nebo pojistné (havarijní a zákonné) nebo vznikly jiné
zákonem stanovené poplatky vyplývající z provozu předmětu nájmu.
Pro případ prodlení s úhradou nájemného se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% denně z
dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou nájemného či jeho části.
V ceně nájemného je zahrnuto:
-možnost neomezeného počtu ujetých kilometrů předmětem nájmu
-pravidelný servis, jako jsou pravidelné výměny olejů, filtrů, spotřebního materiálu, pravidelná
údržba
-pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zajišťovaného pronajímatelem
-havarijní pojištění se spoluúčastí 10 % účtované na vrub nájemci
-silniční daň
V ceně nájemného nejsou zahrnuty náklady spojené s provozem předmětu nájmu, jako provoz,
PHM, které hradí nájemce ze svého, poškozením a dále drobné závady do 1000,- (např. výměna
žárovky, opotřebená zástěrka, apod.), servis nad rámec běžného opotřebení, tzn. závady způsobené
havárií, nesprávným užitím, porušením smluvních podmínek.
III.
Práva a povinnosti pronajímatele
Pronajímatel se zavazuje předat nájemci předmět nájmu bez vad, v řádném stavu způsobilém
běžnému dohodnutému způsobu užívání se sjednaným pojištěním odpovědnosti z provozu a
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havaňjním pojištěním se spoluúčastí 10 %, včetně příslušných dokladů (OTP, EMS), příslušenství a
vybavení uvedenýCh v předávacím protokole.
Nájemce potvrzuje, že byl seznámen se stavem předmětu nájmu včetně jeho vybavení a
příslušenství a že byl poučen o způsobu jeho správného užívání a údržby, což stvrzuje svým
podpisem na předávacím protokole.

IV.
Práva a povinnosti nájemce
Nájemce je povinen předmět nájmu užívat s péčí řádného hospodáře, užívat jej pouze ke
sjednanému účelu a zajistit užívání předmětu nájmu pouze svými zaměstnanci, kteří splňují
podmínku způsobilosti, tj. řidičského oprávnění k předmětu nájmu.
Nájemce není oprávněn dále předmět nájmu pronajímat nebo umožnit jeho užívání bez
předchozího písemného souhlasu pronajímatele dalším třetím osobám.
Nájemce se zavazuje užívat předmět v souladu s podmínkami příslušných pojistných smluv (včetně
všeobecných podlnínek), se kterými se seznámiL
Účastníci se dohodli, že nájemce je povinen umožnit pronajímateli ve svém sídle či na jiném
předem dohodnutém místě provádět po celou dobu trvání nájmu vždy 1 x za 4 měsíce +/- 10 dní
pravidelné kontrolní prohlídky. O provedené prohlídce a zjištěných závadách či poškozeních bude
sepsán záznam, ve kterém budou stanoveny případné omezující podmínky dalšího užívání a termín
a specifikace nutných oprav. Nájemce je povinen záznam této prohlídky respektovat a přistavit
předmět nájmu v dohodnutém termínu do provozovny pronajímatele za účelem provedení
stanovené opravy.
Účastníci se dohodli, že nájemce je povinen umožnit pronajímateli v provozovně pronajímatele či
na jiném předem dohodnutém místě provádět po celou dobu trvání nájmu vždy lx za rok +/- 10 dní
pravidelnou komplexní servisní prohh"dku v rozsahu minhnálně 8 hodin. O provedené prohlídce a
zjištěných závadách či poškozeních bude sepsán záznam, ve kterém budou stanoveny případné
omezující podmínky dalšího užívání a termín a specifikace dalších nutných oprav. Nájemce je
povinen záznam této prohlídky respektovat a přistavit předmět nájmu v dalším dohodnutém
termínu do provozovny pronajímatele za účelem provedení stanovené opravy.
V případě prodlení nájemce se splněním této povinnosti je pronajímatel oprávněn smlouvu
vypovědět.
Účastníci se dohodli, že v případě vzniku jakýchkoliv škod na předmětu nájmu je nájemce povinen
tyto škody neprodleně hlásit pronajímateli. Nájemce je povinen při účasti na jakékoliv dopravní
nehodě předmětem nájmu, při které nebude prokazatelný vimk, provést její neprodlené nahlášení
na Policii ČR a nejpozději do tří pracovních dnů po dopravní nehodě doručit záznam PČR
o dopravní nehodě pronajímateli. Stejná povinnost pro nájemce platí i při nehodách předmětu
nájmu, kde hlášení nehody policii vyžaduje zákon. Nájemce odpovídá za veškeré vzniklé Škody
na předmětu nájmu i za ostatní škody nekryté sjednaným pojištěním vzniklé v době trvání nájmu
v plném rozsahu, a to i v případě jsou-li zaviněny nájemcem, jeho zaměstnanci či jinými osobami,
které předmět nájmu užívali po dobu trvání nájmu.
V případě prodlení nájemce se splněním této povinnosti je pronajímatel oprávněn smlouvu
vypovědět.
Veškeré vzniklé škody nekryté pojištěním je nájemce povinen nahradit pronajímateli v termínu
splatnosti.
Účastníci se dohodí, že v případě řádného plnění povinností nájemce z této smlouvy má nájemce
po uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán, právo požádat pronajímatele o odkup předmětu
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nájmu za cenu 403.000,- KČ + DPH v zákonné výši. Žádost o odkup předmětu nájmu musí
předložit pronajímateli před ukončením předmětného nájemního vztahu. Pronajímatel je povinen
nájemci vyhovět a předmět nájmu nájemci prodat do 30 dnů od ukončení nájemního vztahu. Takto
je povinen učinit pouze v případě, že nájemce nemá vůči pronajímateli po skončení nájmu žádné
závazky po splatnosti.
V případě přeskupení právní formy pronajímatele přebírá plně práva a povinnosti z této smlouvy
nástupce pronajímatele.

V.
Ukončení nájmu

Nájemní smlouva končí:
-uplynutím sjednané doby nájmu
-písemnou dohodou
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1. května 2020 do 30. dubna 2024. Dříve než uplyne
doba, na kterou se smlouva uzavírá, lze smlouvu vypovědět pouze pronajímatelem za podmínek,
kdy nájemce neplní řádně a včas ujednání z této smlouvy. výpovědní doba v tomto případě pak činí
1 den.
Po skončení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu vrátit neprodleně zpět pronajímateli, a to
v sídle pronajímatele, v běžnou pracovní dobu.
Nájemce je povinen předat předmět nájmu zpět pronajímateli čistý a v řádném stavu, jak jej převzal
(včetně stavu provozních náplní, pňslušenství a vybavení), s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
O zpětném předání a převzetí předmětu nájmu bude sepsán předávací protokol a případná
fotodokumentace. VeŠkeré zjištěné závady či poškození předmětu nájmu budou uvedeny
v předávacím protokole. Veškeré náklady spojené s odstraněním zjištěných závad či poškození
předaného předmětu nájmu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli na jeho výzvu.
Ustanovení o vrácení předmětu nájmu neplatí, pokud nájemce využije možnosti za dohodnutých
podmínek dle této smlouvy a předmět dle podmínek této smlouvy odkoupí.
VI.
Závěrečná ustanovení
Smlouvu 1z,e měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, na nichž se účastníci dohodnou.
Dodatky budou chronologicky číslovány. Vztahy mezi účastníky se řídí Občanským zákoníkem a
ostatními obecně závaznými právními předpisy, které s ním souvisejí.
Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž nájemce obdrží dvě vyhotovení a pronajímatel
jedno vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy.
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Rumburk usnesením č. 824/2020 ze dne 01.04.2020.

Přílohy:

Všeobecné pojistné podmínky souvisejících pojistných smluv
Technická a cenová nabídka pronájmu

Za nájemce:
Dne:

Za pronajimatele:

Dne: 2

2 8, OL, 2020

Ing. Lumír Kus

jedna

starosta
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informační dokument o pojistném produktu
Společnost:
Generali Česká pojišt'ovna a.s.

Produkt:
pojištění strojů a elektronickýCh
zařízenI - 2014

Česká republika

Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištěni. Úplné informace o produktu najdete
v předsmluvních informacích, v pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění (ne všechna
v tomto dokumentu uvedená pojištěni musí být v pojistné smlouvě sjednána).
o jaký druh pojištění se jedná?
pojištěni strojů a elektronických zařízení pro podnikatele a právnické osoby. pojištěni se sjednává jako škodové.

Fř

Co je předmětem pojištěni?

Na co se pojištěni nevztahuje?
Hlavní výluW
X Válečné události, vzpoury, terorismus, stávky,
zásahy státní nebo úřední moci
X jaderné reakce (záření, radioaktivní kontaminace
azbestem a formaldehydem)
X Úmyslné jednání pojistníka nebo pojištěného
X Škody vzniklé před počátkem pojištění

Elektronická zařIzeni
pojištění proti všem nebezpeč(m (ALLRISK),
která nejsou pojistnou smbuvou nebo pojistnými
podmínkami vyloučena
Pojištěny jsou zejména:
v' Vnitřně vzn iklé mechanické a elektrické poruchy
v' Živelní nebezpečí
W Pády a nárazy
y" Vandalismus, chyba obsluhy, nedbalost
a nešikovnost
Stroje
pojištění proti všem nebezpečím (ALLRISK),
která nejsou pojistnou smlouvou nebo pojistnými
podmínkami vyloučena
Pojištěny jsou zejména:
Vnitřně vzniklé mechanické poruchy
v" Pády a nárazy
[-y' Vandalismus, chyby obsluhy, nedbalost
a nešikovnost
VYBRANÉ VÝLUKY, Z NICHŽ NĚKTERÉ LZE
PŘ1POj!STIT:
Elektronická zařízení
Odcizení
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Odcizení
Živelní nebezpečí
výměnné díly
Vnitřně vzniklé elektrické poruchy
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Elektronická zařizenI a stroje
X Škody vzniklé korozi, erozí, abrazí, oxidacÍ,
opotřebením, nedostatečným používáním
X Škody vzniklé dlouhodobým biologickým,
chemickým, tepelným procesem, znečištěním,
poškrábáním
X Škody na zvukových, obrazových nebo jiných
záznamech a datech
X Škody vzniklé počŕtačovým virem nebo obdobným
programem

Z" ""C.'- Existují nějaká omezení
l:'
v pojistném krytí?
Elektronická zařízení
pojistné plněni je poskytováno v nových cenách.
Po pěti letech od data výroby je pojistné plněni
poskytováno do výše časové ceny dektronickéhD
zařízenI
Stroje
S Pojistné plnění je poskytováno v nových cenách,
maximálně však do výše časové ceny stroje

l 3z1C!

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
"g" Na sjednaném místě pojištění, např. konkrétni adresa na území České republiky, Česká republika, Evropa.

jaké mám povinnosti?
- Oznámh pojistníkovi jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika a pojistného zájmu, změnu podstatných skutečnosti
(např. změnu jména, pňjmení, názvu, adresy, elektronické adresy, dále úpadek nebo hrozící úpadek)
- Činit veškerá opatřeni nutná k předcházení vzniku Škodní události, a pokud tato přesto nastane, k minimalizaci jejího
rozsahu a následků
- Oznámit bezodkladně pojišťovně pojistnou událost
- Při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojišťovnou
- Umožnit pojišťovně nebo ji pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzeni nároku na pojistné plnění

Kdy a jak provádět platby?
pojistné za pojíštěnI pojištěného hradí pojišťovně pojistník, a to způsobem uvedeným v pojistné smlouvě. výše úhrad
za pojištění, které hradí pojištěný pojistníkovi, lhůty jdich splatnosti a způsob placení je uveden ve smlouvě mezi
pojištěným a pojistníkem.

L.,;v

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Pojištění kryje pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pojištěni. pojistné krytí začíná dnem uvedeným ve
smlouvě pojištěného s pojistníkem a je také uvedeno na přihlášce do pojištěni. pojištění se sjednává na dobu uvedenou
ve smlouvě mezi pojištěným a pojistníkem vztahující se ke konkrétnímu strojVelektronickému zařízení uvedenému na
přihlášce do pojištění. pojištění zaniká z důvodů, které jso!j uvedeny v pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě.

jak mohu smlouvu vypovědět?

99.820.026 01.2020 vOl

pojistná smlouva je uzavřena mezi pojistníkem a pojišťovnou. Uzavření pojištěnI pojištěným tedy není sjednáním pojistné
smlouvy, ale přistoupením k pojistné smlouvě. Změnit či ukončit své pojištění může pojištěný pouze prostřednictvím
pojistníka na základě podmínek uvedených v pojistné smlouvě. Pouze pojistník le poté oprávněn takovou skutečnost
nahlásit pojišťovně.
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Stručná informace o zpracováni osobních údajů
Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajŮ v naší společnosti. Další podrobnosti naleznete na
www.generaliceska.cz v sekci Osobní údaje nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání ve všech našich obchodních místech.

Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních úciajů je Generdi Česká
pojištbvna a.s., IČO 452 72 956, se sÍdlem Spálená
75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?
Zpracováváme následující osobní údaje:
- Vaše identifikační a kontaktní údaje (e-mailová adresa a
telefonní číslo nejsou povinné údaje; pokud nám je však
pekytnete, bude naše komunikace rychlejší a efektiv-

ňějšg,

v jakých situacích budeme Vaše
údaje zpracovávat?

- údaje o produktech, které máte sjednané,
- Údde z naší vzájemné komunikace (at' už probíhala
osobně, písemně, telefonicky Či jinak),
- sociodemografické údaje (např. věk, povdání),
- platební údaje (např. údaj o zaplaceném nebo dlužném
pojistném, číslo účtu apod.),
- údaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti,
- další specifické údaje potřebné k realizaci sjednaného

Příprava a uzavření smlouvy
Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné, pokud nám však
nesdělíte údaje nezbytné pro sjednání pojištěni, nebudeme
moci připravit nabídku pojištěniani s Vámi pojistnou smlouvu
(příp. dodatek) uzavřít. Za účelem přípravy nabídky pojistné
produktu.
smlouvy a k jejímu samotnému uzavření potřebujeme
nezbytně znát Vaše identifikační údaje v rozsahu jméno,
přijmení, rodné ČISIO (datum narozenň a adresa bydliště, v případě fyzické osoby podnikatele též identifikační číslo, bylo-li
přiděleno. Můžeme Vás také požádat o poskytnutl dalších potřebných údajů dle charakteru Vámi požadovaného produktu,
např. údajů o pojišťovaném majetku či vztazích, povolání, příjmech, rizikovém chování, provozovaných sportech, znalostech
a zkušenostech v oblasti investic apod. V případě, že jste pojistnou smlouvu podepsal(a) biometricky, budeme zpracovávat Váš
podpis prostřednictvím technologie pro automatické rozpoznávání biometrických prvků, v rámci které jsou jako neoddělitelná
součást grafické podoby podpisu zaznamenávány dynamické parametry pohybu ruky.

Plněni smlouvy
Zpracovániosobnfch údaiů je rovněž nutné pro řádnou správu pojistných smluv včetně jejich změn, likvidaci pojistných událostí,
poskytování asistenčních služeb a naši vzájemnou komunikaci. Další údaje, které zpracováváme, souvisejí s tím, jaké produkty
využíváte a jaké osobní údaje jste nám sdělil(a) či které jsme zjistili například při likvidaci pojistné události.
Plnění právni povinnosti
Povinnost zpracovávat vaše osobní údaje (v různém rozsahu) nám ukládá mnoho právních předpisů. Vaše údaje potřebujeme
například při plnění povinností, které nám UkládajÍ předpisy na úseku distribuce pojištěni a pojišt'ovnictví či na úseku opatření
proti legdizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Také jsme povinni poskytnout součinnost soudům, orgánům
činným v trestním řízení, správci daně, České národní bance jako orgánu dohledu, exekutorům apod.
Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany
Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočÍvgícÍch:
- ve vyhodnocováni a řízení rizik,
- v řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky,
- v přípravě nezávazné nabfdky či kalkulace výše pojistného, pokud následně nedojde k uzavření smlouvy.
- v připravě, sjednání a plněni smluv sjednaných ve Váš prospěch,
- v zajištění a soupojlštěnľ,
- ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence, reporting),
- v ochraně našich právních nároků (např. při vymáháni dlužného pojistného nebo jiných našich pohledávek, dále v rámci
soudních řízeni či řízení před orgány mimosoudního řešeni sporů, před Českou národní bankou či dalšími orgány veřejné
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moci),

- v prevenci a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání,
- v přímém marketingu (Vaše kontaktní a identifikační údaje v rozsahu jméno, přýmeM, adresa, telefoň a e-mailová adresa
můžeme zpracovávat i pro účely přímého marketingu naši spokčnosti, tj. pro zasňání nabídky vlastních produktů a služeb,
a to i e-mailem a SMS).

Stručná informace o zpracování osobních údajů
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Kdo je přýemcem osobních údajů?

"Y
st

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím přýemců:
- zajistitelům,
- jiným pojišt'ovnám v souladu se zákonem za účelem prevence a odhalováni pojistného podvodu a dalšího protiprávního
jednání, a to i prostřednictvím k tomuto účelu zřízeného systému nebo v případě sjednání soupojištění podle § 2817
občanského zákoníku,
- našim smluvním partnerům (v rámci skupiny Generali nebo mimo ni), např. našim distributorům, asistenčním službám,
samostatným likvidátorům pojistných událostí, lékařům, znalcům, sm|uvním servisům, dodavatelům informačních technologií,
poskytovatelům poštovních služeb, call centrům,
- jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu
našich oprávněných zájmů (např. soudům, exekutorům atp.),
- v omezeném rozsahu akcionářům v rámci reportingu.

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?
V případě, že jsme zpracovávali údaje za účelem nabídky pojištěni, ale k uzavřeni pojistné smlouvy nedošlo, budeme údaje
uchovávat po dobu nejméně jednoho roku od poslední komunikace a po dobu trvání promlčecí doby, během které je moŽné
uplatnit jakýkoliv nárok vyplývajícíz této komunikace. V případě uzavření pojistné smlouvy osobní údaje zpracováváme po dobu
trvání pojistné smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu uchováváme Vaše osobní údaje dále po dobu trvání promlčecí doby,
kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy, a dále po dobu jednoho roku po marném uplynutí promlčecí doby
jakéhokoliv nároku. Kromě toho zpracováváme Vaše osobní údaje též v případě pokračujidho nebo opakovaného finančního
plnění z uzavřené smlouvy (např. renty) a po dobu trvání případných soudních sporů či jiných řIzení.

Jaká máte práva?
Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů
a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00,
V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo na omezeni jejich
zpracování; dále máte právo na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů.
Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich
oprávněných zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu včetně
profúování.

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?
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Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese: Generali
Česká pojišt'ovna a.s., oddělení řízeni ochrany osobních údajů, Na Pankráci 1720/123, Praha 4, 140 00,
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Předsmluvni informace
V souladu s platnými právními předpisy Vám jako zájemci o uzavřeni pojistné smlouvy sdělujeme tyto informace:

informace o nás
obchodní firma:

Generali Česká pojišťovna a-s. (dále též jako ,,pojišťovna')

člen skupiny:

Generali

právni forma:
IČO:

akciová společnost

sídlo:

452 72 956
Spájená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

předmět podnikání:

pojišťovací, zajišťovací a činnosti přímo vyplývajÍcÍ z těchto činností

registrace:
orgán dohledu:

Městský soud v Praze, spisová značka B 1464
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

členství ve skupině:

členem Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném 1VASS

Kontaktní údaje
adresa pro doručování: Generdi Česká pojišťovna a.s., p. O. Box 305, 659 05 Brno
internetové stránky:
infolinka:
Zpráva o solventnosti a finanční situaci pojišťovny je přístupná zde:

čÍm se pojištěni řídí
¶W

pojistná smlouva se řIdI právním řádem České republiky. pojištění se řidl zákonem č. 89/2012 Sb. (Dbčanský zákoník), obecně
závaznými právními předpisy pktnými v pojišťovnicNĹ uzavřenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami, přihláškou do
pojištěníči dalšími dokumenty, na které smlouva odkazuje. pojistné podmínky upravujízejména to, co je pojištěno a proti jakým
pojistným nebezpečím a případně do jaké výše Vám poskytneme pojistné plnění. stanovuji také případy, kdy nemáme povinnost
vyplatit pojistné plnění (výluky z pojištěni)- pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojišťovna s klienty komunikuje
a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak.

Jak uzavřít pojištění
Přistoupeni k pojistné smlouvě je sjednáním pojištění.

Poplatky, náklady
výše a přehled poplatků spojených s pojištěním je uveden v Sazebníku poplatků. Sazebník poplatkŮ se může v průběhu času
měnit, například v návaznosti na změnu legislativy, na změny cen poskytovatelů přepravních a poštovních služeb nebo na změny komunikačních prostředků. Aktuální Sazebník poplatkŮ naleznete na www.generaliceska.cz.

ZpŮsoby zániku pojištění a pojistné smlouvy
Š
ej

EB
^1
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Pojistná smlouva je uzavřena mezi pojistníkem a pojišťovnou. Sjednáni pojištěni pojištěným tedy není uzavřením pojistné smlouvy, ale přistoupením k pojistné smlouvě. Změnit či ukončit pojištění může pojištěný pouze na základě podmínek uvedených ve
smlouvě s pojistníkem. Pouze pojistník je poté oprávněn takovou skutečnost nahlásit pojistiteli.
pojištění zanikne:
uplynutím pojistné doby, nedojde-li k automatické prolongaci,
nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty (v min. délce 1 měsíc) stanovené pojišťovnou v upomínce k zaplaceni
dlužného pojistného nebo jeho části doručené pojistníkovi,
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dohodou pojistníka a pojišťovny, která musí obsahovat zpŮsob vzájemného vyrovnání závazků,
výpovědí pojišťovny nebo pojistníka do 2 měsíců ode dne uzavřeni pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní dobou ode dne
doručení výpovědi,
výpovědí pojišťovny nebo pojistníka do 3 měsíců ode dne oznámeni vzniku pojistné události s výpovědní dobou 1 měsíc,
která běží ode dne doručeni výpovědi,
výpovědi pojistníka s osmidenní výpovědnídQbou doručenou pojišťovně:
- do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, Že pojišťovna porušila při určení výše pojistného nebo při výpočtu pojistného
plnění zásadu rovného zacházení,
- do jednoho měsíce ode dna kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho Části nebo o přeměně pojišťovny, nebo
- do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojišťovně bylo odňato povolenl k provozováni pojišt'ovací
činnosti,
výpovědí pojišťovny nebo pojistníka ke konci pojistného roku, přičemž výpověď' musí být doručena alespoň 6 týdnů před
uplynutím pojistného roku,
odstoupením od pojistné smlouvy,
zánikem pojistného zájmu nebo zánikem pojistného nebezpečí, dnem, kdy pojištěný pozbyl oprávněni k podnikatelské činnosti, na kterou se pojištěni vztahuje nebo dnem zveřejnění usnesení o úpadku pojistníka v insolvenčnim rejstříku,
z dalších důvodů uvedených v právních předpisech, pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě.

Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy
pojistník má právo od smlouvy odstoupit, porušila-li pojišťovna povinnost pravdivě a úplně zodpovědět písemné dotazy zájemce při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně smlouvy. Stejně tak má pojistník právo od smlouvy
odstoupit v přípa&, že pojišťovna poruší povinnost upozornit na nesrovnalosti, musí-li si jich být při uzavíránI smlouvy vědoma, mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky.
Porušil-li pojistník úmyslně nebo z nedbalosti povinnost k pravdivým sdělením na písemné dotazy pojišt'ovny týkající se skutečností, které mají význam pro rozhodnuti pojišťovny, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojisti a za jakých podmínek, má
pojišťovna právo od smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zodpovězeni dotazů sm|ouvLl neuzavřela.
Právo odstoupit od smlouvy zaniká, nevyužije-li je strana do dvou měsíců ode dne, kdy zjistila nebo musela zjistit porušeni
povinnosti stanovené v § 2788 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
b Odstoupí-li pojistnk od smlouvy, nahradí mu pojišťovna do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným,
zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištěni plnila: odstoupila-li od smlouvy pojišt'ovna, má právo započíst si
i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Odstoupí-li pojišťovna od smlouvy a zIskal4i již pojištěný nebo oprávněná
osoba pojistné plněni, nahradí v téže lhůtě pojišťovně to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné.
Byla4i smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udáni důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě
čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na
jeho žádost po uzavření smlouvy. V takovém případě vrátí pojišťovna pojistníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pDjištění
plnila Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahujícívýši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník pojišťovně částku
zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.
Odstoupeni od smlouvy je možné zaslat na adresu sídla pojišt'ovny nebo na adresu pro doručováni, nebo jej učinit písemně
na obchodním místě pojišťovny. Uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy právo odstoupit od smlouvy zaniká.

Důsledky porušení podmínek vyp|ývajÍcÍch z pojistné smlouvy
V případě, že pojistník, pojištěný či oprávněná osoba poruší své zákonné nebo smluvni povinnosti, může dle okolnostI a smluvních ujednání pojišt'ovna snížit či odmítnout pojistné plněni, nebo požadovat vrácení nebo náhradu vyplaceného pojistného
plnění. Porušení povinností může též být důvodem pro zánik pojištění výpovědi nebo odstoupení.

Způsob vyřizování stížností a řešení sporů
jestliže nejste s našimi službami spokojeni, můžete nám svou stížnost doručit ria adresu pro doručování. Nedohodneme-li
se jinak, stížnosti se vyňzují písemnou formou. Se stížnosti se můžete obrátit rovněž i na Českou národní banku, která je
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orgánem dohledu v pojišt'ovnictvi. Rozhodování sporů z pojištěni pňsluší obecným soudům. jste-li spotřebitel, máte také
možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí.

jak nahlásit pojistnou událost a postupovat při škodě
Učiňte nutná opatření ke zmírněni následků - zabezpgčte, aby se škoda nezvětšovala (např. u pojištěni stacionárních strojů uzavření
přívodu vody v případě prasklého vodovodního potrubí, provizorní oprava střešní krytiny atd.)
Zdokumentujte vzniklou škodu - pořiďte fotografie poškozených věcí, včetně celkového pohledu na poškozenou věc.
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Bez zbytečného odkladu oznamte pojišťovně, že nastala škodní událost:
- online na webových stránkách www.generaliceska.cz.

-e

- zavolejte na infolinku +420 241 114 114
- osobně na obchodním místě Generali České pojišt'ovny nebo prostřednictvím svého zprostředkovatele pojištění
- poštou na kontaktní adresu - formuláře jsou ke stažení na webových stránkách
K nahlášenIškody budete potřebovat:
- číslo pojistné smlouvy
- identifikační údaie pojistníka a pojištěného včemě kontaktů
- datum, čas a místo vzniku škodní události
- popis škody včetně příčiny škodní události a informací o jejím rozsahu
- odhad předpokládané výše škody a číslo účtu, kam má pojišťovna zaslat plněni
Dále postupujte dle pokynu likvidátora.

Doba platnosti poskytnutých údajů včetně údaje o pojistném
Údaje obsažené v této Předsmluvni informaci se vztahují k nabídce na sjednáni pojištěni. Pokud není pojišt'ovnou určeno jinak,
platí daný návrh 1 měsíc ode dne svého doručení.

Charakteristika a rozsah pojištění, způsob určeni výše pojistného plněni, výluky
pojištění je určeno pro pojištění majetku podnikatele a právnických osob. Rozsah a podmínky jednotlivých pojištěni vyplývají
ze všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnost VPPMO-P-Q1/2014 (dále jen nVPPMO-P"),
přÍslušných doplňkových podmínek a z ujednání v pojistné smlouvě a údajů v přihlášce do pojištění. Ustanovení pojistných
podmínek pIati, není-h v pojistné smlouvě uvedeno něco jiného.

pojištění strojů a elektronických zařIzenľ
l. pojistná nebezpečí, pojistné plnění
Toto pojištěni se sjednává pro ochranu strojů a elektronických zařízení specifikovaných v pojistné smlouvě před všemi pojistnými nebezpečími v závislosti na sjednaném rozsahu pojištění.

F'ojištěni strojů
pojistná nebezpečí

pojistné plnění

Základní rozsah
pojištěni proti všem pojistným nebezpečím (ALLRISK),
Ktěřá nejsou vyloučena

Pokud byl předmět pojištěni poškozen, poskytuje se pojistné
plnění v nových cenách, tj- pojišt'ovna uhradí přiměřené náklady na opravu, od kterých odečte hodnotu zbýtků nahrazovaných části předmětu pojištění. Pokud byl předmět pojištěnf
zničen, odcizen, ztracen nebo pokud náklady na opravu jsou
rovny nebo převyšuji časovou cenu předmětu pojištění bezprostředně před vznikem pojistné události, vyplatí pojišt'ovna
částku odpovwajIcí časové ceně předmětu pojištění v době
bezprostředně před vznikem pojistné události sníženou o cenu
zbytkŮ zničeného nebo poškozeného předmětu pojištěni.

Možnost připDjištění
Živelní události (požár, výbuch, přímý úder blesku, pád
letadla, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití,
sesouvání půdy, zřÍcenľ skal nebo zemin, sesouvání nebo
zříceni sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných
předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy)

99.8.2CL025 01.2020 vOl

Odcizení krádeži vloupáním nebo loupeží
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pojištění elektronických zařízeni
pojistná nebezpečí

Pojistné plněni

základni rozsah
w pojištěni proti všem pojistným nebezpečím (ALLRISK),
která ngsou vyloučena

pojistné plněni se pro předměty pojištění, od jejichž data výroby neuplynub vÍce než 5 let, poskytuje v nových cenách.
Pokud pojištěný do 3 let od vzniku pojistné události předmět
pojištěni neopravil, příp. místo něj nepořídil nový, poskytne
pojišťovna pojistné plněni maximálně do částky odpovÍdajici
časové ceně předmětu pojištěni v době bezprostředně před
vznikem pojistné události.

Možnost připojištění
Odcizení krádeží vfoupánfm nebo loupeží

Pokud byl předmět pojištění, od jehož data výroby uplynulo
více než 5 let, poškozen, poskytuje se pojistné plněni v nových
cenách, tj. pojišťovna uhradí přiměřené náklady na opravu,
a o až do výše časové ceny předmětu pojištěni bezprostředně před vznikem pojistné události, od kterých odečte hodnotu
zbytků nahrazovaných části předmětu pojištění.
Pokud byl předmět pojištění, od jehož data výroby uplynulo vÍce než 5 let, zničen, odcizen, ztracen, vyplatí pojišt'ovna
částku odpovídajki časové ceně předmětu pojištěni v době
bezprostředně před vznikem pojistné události sníženou o cenu
zbytků zničeného předmětu pojištěni.

Pojišťovna vyplatí pojistné plněni oprávněné osobě. Horní hranici plnění je v pojistné smlouvě sjednaná pojistná částka, limit
nebo sublimit pojistného plnění. Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události částkou ujednanou
v pojistné smlouvě jako spoluúčast.

íl. Výluky
výluky jsou uvedeny v článcích 3 a 14 VPPMO-P. Další výluky jsou uvedeny v DPP a mohou být rovněž uvedeny v pojistné
smlouvě.

'r"

'g

ej
e
C:

g;

C>

'R

Předsmtuvní informace

l 10z10

| | | | | | Il ! | !; li | | | | !| |!| |!| | li l)

UniCredit

=" ' ' ' ' '" ' ' " ^'"

Leasing
Podmínky pojištění

A. Základní informace
1. Předmět leasingu/úvěru, pronajatý/zakoupený na základě leasingové/úvěrové smlouvy od společnosti UniCredit
Leasing CZ, a.s., je pojištěn v rámci pojistné smlouvy č. 899-18670-14, uzavřené mezi společnosti UniCredit
Leasing CZ, a.s. (dále jen ,,UCL") a Generali Česká pojišt'ovna a.s.(dále jen npojišt'ovna").
2.

3.

pojistná smlouva č. 899-18670-14 se řídl zákonem Č 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a
všeobecnými pojistnými podmínkami pojišt'ovny (dále jen ,VPP") a to Všeobecnými pojistnými podmínkami pro
pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 , Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění strojů a
strojních zařízeni DppsT-p-01/2014,pojistná smlouva v celém znění je k nahlédnutí u pojistníka. Dále uvedené
informace představuji stručný přehled podmínek stanovených ve výše uvedených smluvních dokumentech,
případně právních předpisech.
Počátek pojištěni je stanoven dnem převzetí předmětu leasingu/úvěru nájemcem/klientem uvedeném
v předávacím protokolu, není-li stanoveno jinak. pojištění končí dnem ukončeni leasingové lúvěrové smlouvy.

B. Rozsah pojištění
1. pojištěni se vztahuje na :
· poškození nebo zničeni věci jakoukoli živelnl událostí s výjimkou výluk výslovně uvedených ve VPP,
" odcizení věci nebo jejího úmyslného poškození nebo úmyslného zničeni (vandalismus),
" náhlé poškození nebo zničení stroje včetně elektronických součástí jakoukoli nahodilou událostí, která omezuje
nebo vylučuje jeho funkčnost s výjimkou výluk uvedených ve VPP,
2 pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky,
3. pojištěni se sjednává na novou cenu.
4. Pro pojištěné zemědělské a lesnické traktory, od jejichž data výroby uplynulo vÍce než 6 let, se ujednává, že
pojištěni se nevztahuje na vnitřně vzniklé mechanické nebo elektrické poruchy na těchto traktorech.
C. Plnění pojišťovny
1. Pojišt'ovna poskytne z tohoto pojištění přiměřené plněni podle VPP.
2 V případě, že vznikne právo na plnění z pojistné události, poskytne pojišt'ovna pojistné pIněnI nájemci/klientovi
pouze na základě předchozího souhlasu nebo pokynu UCL,
3. pojistné plněni je v případě pojistné události vinkulováno ve prospěch společnosti UniCredit Leasing CZ, as.
4. Podkladem pro likvidaci pojistných události v případech poškození budou faktury za opravy u odborných opraven.
5. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, nastala-li škoda v době, kdy s pojišt'ovanou věcí disponoval přímý
nájemce/klient, resp. jeho zaměstnanec, uvedený v leasingové/úvěrové smlouvě nebo pojištěný.
6. V případě, kdy dojde k pojistné události vzniká právo na pojistné plnění oprávněné osobě. Oprávněnou osobou se
u této pojistné smlouvy rozumí vlastník předmětu pojištění ke dni vzniku pojistné události, tedy v případě smlouvy
o operativním leasingu pojistník, u smlouvy o úvěru příjemce úvěru a u smlouvy o splátkovém prodeji zákazník. V
případě smlouvy o finančním leasingu je oprávněnou osobou leasingový nájemce.
D. Spoluúčast
1. Nájemce/klient se na každé pojistné události podňí částkou, která se nazývá spoluúčast.
2 Spoluúčast se vždy odečítá od pojistného plnění.
3.

výše spoluúčasti v ostatních případech je uvedena na leasingové smlouvě/úvěrové smlouvě.

f. pojistné
1.
2
3.

Sazby pojistného jsou určeny pojistnou smlouvou.
pojistné hradí nájemce/klient spolu s leasingovými splátkami/splátkou úvěru, které UCL přeúčtuje pojišt'ovně.
pojistné může být hrazeno ve volně směnitelné měně. V tomto případě je jako převodní kurs ČNB mezi Kč
a měnou v den úhrady pojistného.

G. Hlášení pojistných udájostí
1. Vznik pojistné události je třeba bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího vzniku, nahlásit na adresu
2

UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1521/1, 140 10 Praha 4, tel.:
nebo na
pojišt'ovnu,
Při nahlášení pojistné události je nutné uvést číslo leasingové/úvěrové smlouvy, event. Číslo rámcové pojistné
smlouvy, identifikace předmětu, nájemce/klienta a popis škody.

H. Hlavni povinnosti nájemce/klienta
1.

2
3.
4.

Dbát, aby pojistná událost nenastala, především nesmí porušovat povinnosti směřujÍcÍ k odvráceni nebo zmenšeni
nebezpečí.
Dbát, aby předmět leasingu byl udržován v řádném technickém stavu.
Při škodě, kde existuje důvodné podezření, že vznikla krádeží nebo úmyslným jednáním, nahlásit událost
neprodleně policejním orgánům.
Umožnit pojišt'ovně likvidaci pojistné události, zejména zpřístupněnIm místa události a dobžením pravdivých
informaci k pojistné události.

Verze LSZ ¢pO112016
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5.
6.

Neměnit bez souhlasu pojišt'ovny stav vzniklý pojistnou událostí, pokud to není nutné k odvrácení nebo zmlrnění
následků škody nebo to není v rozporu s obecným zájmem.
Písemně uplatnit u pojišťovny do 30 dnů po vzniklé škodě nárok na plněni a opatřit na svůj náklad podrobné údaje
a doklady týkající se příčiny a rozsahu vzniklé škody.

Ústi nad Lab
Číslo leasin

Lokotech s.r
Razítko a podpis nájemce/klienta

|||||||||
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Lokotech s.r.o.

Technická a cenová nabídka
pronájmu
pro : město Rumburk
Vozidlo MULTICAR M 27 4x4 compact

1. Podvozek

Rozvor kol 2.450 mm -> rozměry vozidla 4.040 x 1.620 x 2.190 mm - robustní torzní rám
vyrobený z ocelových profilů - barevné provedení- černá RAL 9005 - nezávislé zavěšeni
předních kol s vinutými pružinami - tuhá zadní náprava se stabilizátorem a s progresivním
odpružením listovými pružinami - hydraulické teleskopické tlumiče vpředu a vzadu - zadní
náprava s rozvodovkou, za příplatek uzávěrla diferenciálu - trvalý pohon zadní nápravy
(4x2) s možností připojení přední nápravy (4x4) za příplatek - 4 kola s jednoduchými
pneumatikami 225/75 R16C možnost použití nIzkotlakých pneu LT 325/60 r 15, šířka
vozidla + 90 mm l výška vozidla + 10 mm nebo pneu 285/65 R 16 C, šířka vozidla + 90
mm l výška vozidla + 10 mm - nápravy s bezúdržbovými ložisky kol - boční ochrana proti
podjeti (plastové blatníky) - spojovací zařIzenI pro odtaženi vozidla vpředu - zadní přIčník
pro montáž čepové spojky resp. kulové hlavy pro taženi přívěsu
2. Kabina

Sklopná kabina konstrukce Space-Frame s rámem z vysokopevnostních speciálnIch profilů
a opláštěním z plastových dňů - panoramatické přední okno z vícevrstvého bezpečnostního
skla - 2-vrstvé dveře z plastu s mechanicky ovládanými stahovacími okny (za příplatek
možnost elektrického ovládání oken) - výborný boČní výhled okny s velkou plochou a
zasklenými plochami pro výhled v spodním prostoru dveří - vodní topení s třístupňovým
ventilátorem, 2 vzduchovými výdechy vnitřního prostoru (nahoře), 5 vzduchovými výdechy
na přední sklo, 2 bočními vzduchovými výdechy, 2 vzduchovými výdechy v prostoru pro
nohy. Ovládací jednotka osvětlena. - sedadla řidiče a spolujezdce jsou komfortní, podélně
a výškově nastavitelná s nastavitelným opěradlem. za příplatek: mechanicky odpružené
nastavitelné sedadlo (3 možnosti nastaveni s dodatečným nastavením hmotnosti) - kvalitní
tepelná a hluková izolace a rohože z recyklovatelných plastů - panoramatická vnější zpětná
zrcátka vlevo a vpravo (za příplatek možnost elektrického ovládánI a vyhřIvánI) - sluneční
clony na místě řidiče a spolujezdce, popelník a 12 V zásuvka - prostor pro montáž rádia
(bez kabelového rozvodu) - volba barev: oranžová RAL 2011, zelená RAL 6024, modrá RAL
5015 bez připl.
Motor

Motor - euro 5 - vznětový 4- válcový motor VW - typ (JDA s filtrem pevných Částic v
uzavřeném systému, zdvihový objem 2.0 l, 75 kW l 102 PS při 3.500 ot./min., krouticí
moment 250 Nm při 1.600 do 2.600 ot./min. - výfukové potrubí vyvedené nahoru za
kabinu, vstřikovací systém Common Rail (Bosch) - bezúdržbový ventilový rozvod pomoci
hydraulického zdvihátka ventilů - ventilový rozvod OHC, tlakové oběhové mazání a
hydraulické vyrovnáváni ventilové vůle - vodou chlazená recirkulace výfukových spalin a
chlazení plnicího vzduchu - ovládáni větráku pomoci viskózní spojky - elektronické řIzenI
motoru - samostatná řIdicI jednotka doby žhavení (s jednou žhavicí svíčkou na válec) emisní hodnoty podle Euro 5, palivová nádrž - 90 litrů, s uzamykatelným víčkem
4. Převodovka
Převodovka - dvojitě synchronizované ozubené soukolí - 5 převodových stupňů vpřed a 1 vzad, vC. plazivého chodu 10
převodových stupňů vpřed a 2 vzad, jízdní a pracovní rychlost mezi 0,6 a 90 km/h, u N l až 90 km/h - u pohonu 4x4 je
plazivý chod standardní výbavou - elektrohydraulické ovládání převodovky a plazivého chodu - hydraulicky ovládaná
jednokotoučová třecí spojka; kotouč spojky s vysoce kvahtním, organickým, třecím obložením

Řízení
ŘÍzenÍ - servořízení s oběžnými kuličkami -" jednoduché a přesné

6. Brzdy
Brzdy - kotoučové brzdy s vnitřním chlazením na všech kolech a 4-kanálový systém ABS - elektrický ukazatel opotřebení
brzdového obložení- samočinné nastavení brzd a bezazbestové brzdové destičky - ruční parkovací brzda (bubnová brzda) kontrolka signalizující poruchu brzdového okruhu a stav brzdové kapaliny

7. Univerzální dvouokruhová mobilní hydraulika
Dvouokruhová mobilní hydraulika - pro pohon nástaveb vC. pohonu přední rychloupínací desky - výkon 45 l/min.
- již při otáčkách motoru ca. 2750 ot./min, tlak max. 200 bar - ve spojení se sklápěcím modulem je vhodná také pro provoz
třístranných a zadních sklápěčů - pohon přes elektrohydraulicky připojitelný vedlejší pohon závislý na motoru a zubové
čerpadlo - v základním vybavení 2 dvojčinné řídicí funkce a 1 pracovní okruh vpředu a 1 pracovní okruh (vpředu nebo vzadu
za kabinou vpravo) s bezodkapovými plochými rychlospojkami - předvolba výkonu pracovního okruhu pomocí regulátoru
průtoku s ručním kolečkem - plovoucí poloha pro funkci ,,spouštění" - uvolnění tlaku v rychlospojkách pro ulehčení výměny
předních nástaveb - nouzové ruční ovládání pro všechny fiinkce - chladič oleje a přídavná mřížka na chladiči, nádrž na
hydraulický olej se zpětným filtrem, odvzduŠněmím a ukazatelem stavu o objemu 70 l Změny vyhrazeny!
8. Elektrické zařízení
Elektrické zařIzenI- altemátors integrovaným regulátorem 12 V, 140 A - startér 12 V, 2,5 kW - vysokokapacitní
akumulátor 12 V, 100 AH - světlomety 2 H4 a 2 H7 s regulací sklonu - přední, zadní, boční směrovky a varovná světla kompaktní zadní světla s mlhovkou a světlomet pro jízdu dozadu - elektronický tachometr s Hallovým snímačem (možnost
připojení digitálního tachografu za příplatek) - otáčkoměr, intervalový spíňač stěračů, integrované ostřikovače předního skla kombinovaný spínač na sloupku ň"zení - osvětlené spínače, vnitřní osvětlení přes dveřní kontakty - 1počítadlo pracovních
hodin (motohodin) a 1 počítadlo pracovních hodin hydrauliky - 13-pólová zásuvka
9. Standardní výbava
PříslušensM vozidla přípoj na odtažení připojitelný na nárazník 1 zakládací klín konzervace a ochrana podvozku

Cenová a technická specifikace vozidla Multicar M 27 Compact C

M27 Compact
obj.kód

Typ

Ks

2-T27-5

M27 Compact, 4X2, rozvor 2 450 mm, krátký, převodovka 5"1, kabina
pro 2 osoby, denní svícenl, 2 opěrky hlavy, 13-pólová zásuvka vzadu

1

Cena za ks (v
€)
44 187,00

1

7 127,00

1

4 869,00

3

2-AA

Vozidlo s pracovní hydraulikou
1 - okruhová hydraulika,
možnost 03: Hydraulika s 1 obvodem s ovládacími funkcemi
vpředu,mobilní pracovni hydraulika 03
" 1 pracovní obvod vpředu NEBO ve středu použitelný
" ovládací fúnkce "zdvih l spouštěni" " zaplavovaci poloha, fúnkce
zemního tlaku
" regulační fúnkce "otočný 1"
Malá hydraulická nádrž (cca 25 l)
Kombinovatelný s funkcí 2-H11-1: naklápění
pouze s 2jU\: Dostupné pohony všech kol
ne s "00": Bez pracovní hydrauliky

Pohon všech kol včetně plazivého chodu

2-W01

Přední zdvihací zařízeni

1

1 999,00

2-H33

Druhý pracovní okruh k l-okruhové pracovní hydraulice, pouze ve spojení s 03: l-okruhová pracovní hydraulika

1

3 049,00

2-\N05
2-H11-1
2-H11-2

Příčníky
Sklápěcf funkce
Hydraulická válec sklápění

1
1
1

339,00
250,00
510,00

2-H49

Kabelová průchodka

1

83,00

1
1
1
1
1

705,00
757,00
135,00
88,00
101,00

O
1

952.00
336,00

1

284,00

2-E09
2-e32-2
2-S03
2-K10
2-e20
2-C08
2-A04
2-K02
2-R04
2-R08

Pro všechny varianty

Bezpečnost
Střešní rampa s nástavbovými světlomety, pouze s 2-W01-1 a 2VW)1
B|ikajÍcÍ led maják - pouze s 2-S03 a 2-E32-4
Varovné pruhy červeno/bilé (l sada = 4 ks)
Vnitřní zpětné zrcátko
odpojovač baterie
Přklušenství
Uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě
Tažné zařízeni - koule
KomfOrt
Příprava pro rádio
'"
Kola l pneu
l Rezervní kolo 225/75 R 16 C
Příplatek na pneu 225/75 R16C, celoroční pneu
Nástavby
Třistrannný sklápěč MA 10.6, pouze ve spojeni: 2-V\K)5: příčníky, 2H11-1: sklápěcí fúnkce, 2-H11-2, hydraulická pístnice sklápěni

l

l

1
1

384,00
326,00_

I

1

3 101,00

Nástavec ke standardnímu hlíkovému čelu, vhodný k ocelovým bočnícÍm 400 mm - pouze s 2-P19, nelze s 2-PB1

O

430,00

2-PA1-1

Hliníkové bočnice 4 ks, 400 mm vysoké , nelze s 2-ST1
Odstavné nohý - 3 dílné, volně ložené
Prodloužené bočnice, krátké, 300 mm vysoké, hlinIkové - nelze 2-PB1
Prodloužené bočnice, krátké bez čelní desky, 300 mm vysoké, hlinikové - pouze s 2-ST1 a nelze 2-PB1

O
O
O
O

1 055,00
972,00
1 382,00
1 234,00

2-PZ02

Háčky na sít', nelze s 2-PB1

O

52,00

2-L01

Barva oranžová RAL 2011

1

0,00

2-P19
2-ST1
2-PB1
2-W03-1
2-PA1

Lak

Celková cena bez DPH

€ 68 495,00
1 811 693 KČ

Aktuálni kurz €

26,450 KČ

Záruční doba je 12 měsíců.

K Vašemu dotazu ohledně financováni multikáry M 27 Compact pro Město
Rumburk.
Při ceně vozidla 1.811 693,- KČ lze nastavit splátky pronájmu takto.
- Min doba pronájmu 48 měsíců s možností odkupu.
- Cena měs. splátky 37.125,- bez DPH
- Cena měs splátky vC. fuel servisu 39.990,- bez DPH
Podmínky:
Nájemné obsahuje:

Neomezený nájez km a Mh, pojištění odpovědnosti a pojištěni havarijní se
spoIuúčastí 10% na vrub nájemce (min 10tis), silniční daň.
U Fuel servisu navíc pravidelný servis a údržba v ceně ( pravidelné prohlídky,
vC. výměny filtrů, olejů, vC. materiálu ) , mimo ostatní opotřebeni.
Nájemce platí PHM, drobné závady do 1000,- (např. výměna Žárovky, utržená
zástěrka,...), servis nad rámec běžného opotřebení, tzn. závady způsobené
havárií, nesprávným užitím, porušením sluvnich podmínek.
Při splněni podmínek nájmu může nájemce odkoupit stroj za cenu 403.000,KČ plus administrativní poplatek 9.000,- KČ bez DPH ( z důvodu předčasného
ukončení našeho financování - odpisová skupina 2 ).
Pronajimatel mu musí stroj odprodat za domluvených podmínek.
Případné změny a úpravy vztahu lze řešit po dohodě.

S pozdravem
Z. Keličová
Lokotech s.r.o.

