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1. KONTEXT

Vzhledem k dané činnosti Obchodníka, 
která je prováděna v odvětví půjčování 
vozidel (a poskytování služeb jako na-
příklad půjčování automobilů, půjčování 
osobních vozidel a lehkých dodávkových 
vozidel, krátkodobý pronájem osobních 
vozidel bez řidiče, operativní leasing 
osobních vozidel bez řidiče, pronájem 
neboli operativní leasing lehkých dodáv-
kových vozidel bez řidiče, pronájem ji-
ných pozemních dopravních prostředků) 
a s ohledem na zvláštní požadavky této 
obchodní činnosti a specifičnost potřeb 
Obchodníka týkajících se této činnosti, 
jsou podmínky uvedené v těchto Zvlášt-
ních podmínkách nedílnou součástí 
Smlouvy.

2. PODMÍNKY

2.1. Obchodník je povinen uchovávat 
řádně podepsanou nájemní smlouvu 
mezi jím a jeho zákazníkem.
2.2. Jestliže podepisovatel nájemní 
smlouvy nekoresponduje s Držitelem 
karty, musí Obchodník nechat nájemní 
smlouvu spolupodepsat Držitelem karty.
2.3. Nájemní smlouva uzavřená mezi 
Obchodníkem a jeho zákazníkem musí 
jasně odkazovat na realizaci dvou sa-
mostatných úkonů: první z nich, dále jen 
První Předautorizace, slouží k pokrytí 
sjednaného fixního nájemného, a druhá 
z nich, dále jen Druhá Předautoriza-
ce, slouží k pokrytí jakýchkoliv dalších, 
avšak smluvně sjednaných a akceptova-
ných nákladů na účet Držitele karty. Ob-
chodník pro oba tyto samostatné úkony 
získá od Držitele karty potvrzení předau-
torizace. 
2.4. Druhá Předautorizace musí být 
v Nájemní smlouvě jednoznačně uvede-
na pro potřeby záruky.

2.5. Nájemní smlouva mezi Obchodní-
kem a jeho zákazníkem musí také jasně 
uvádět případy, kdy Držitel karty souhlasí 
s dodatky ke Druhé Předautorizaci.
2.6. První Předautorizace musí být oka-
mžitě postoupena společnosti KBSmart-
Pay ke zpracování.
2.7. Druhá Předautorizace musí být 
postoupena společnosti KBSmartPay ke 
zpracování nejpozději do třiceti dnů po 
skončení nájemní smlouvy. Společnost 
KBSmartPay nemůže za žádných okol-
ností garantovat platbu Obchodníkovi, 
pokud se tato lhůta překročí.
2.8. Pokud Obchodník přesně dodržo-
val Všeobecné podmínky, Obecné pod-
mínky mezinárodních značek a přísluš-
né Provozní podmínky mezinárodních 
značek a ustanovení obsažená v těchto 
Zvláštních podmínkách – Půjčování a pro-
nájem vozidel, společnost KBSmartPay 
pouze garantuje uhrazení Druhé Předau-
torizace Obchodníkovi v částce, na níž 
byl získán Autorizační kód při podpisu 
základní nájemní smlouvy.


