Príloha č. 2 ZOZNAM ZMLUVNÝCH POKÚT
a) Zmluvné pokuty uplatňované voči Majiteľovi
Porušenie ustanovenia VOP

Výška
zmluvnej
pokuty

Príjemca zmluvnej
pokuty

Administratívny
poplatok pre
HoppyGo

1. Zrušenie nájmu menej než 3 dni pred
predávkou
Vozidla,
prípadne
nedostavenie sa k predávke Vozidla viac
ako 30 minút po dohodnutej dobe
predávky.

40 €

HoppyGo

0€

2. Predávka Vozidla, ktoré je technicky
nespôsobilé.

20 €

Vodič

8€

3. Predávka Vozidla s nekompletnými 20 €
dokladmi podľa VOP.

Vodič

8€

4. Uzatvorenie alebo pokus o uzatvorenie 800 €
nájomnej alebo akejkoľvek inej obdobnej
zmluvy týkajúcej sa Vozidla s Vodičom, a
to iným spôsobom než za použitia
Aplikácie.

HoppyGo

0€

b) Zmluvné pokuty uplatňované voči Vodičovi
Porušenie ustanovenia VOP

Výška zmluvnej
pokuty

Príjemca
zmluvnej
pokuty

Administratívny
poplatok pre
HoppyGoo

1. Zrušenie nájmu menej než 3 dni pred až 50 % z nájomného
predávkou Vozidla, prípadne porušenie
povinnosti podľa VOP tak, že v tomto
dôsledku nebude možné realizovať
predávku.

Majiteľ 80
%a
HoppyGo
20 %

8€

2. Chýbajúce finančné prostriedky na 40 €
príslušnom bankovom účte pri prevzatí
Vozidla, pri jeho vrátení alebo pri
predĺžení doby trvania nájmu.

HoppyGo

0€

3. Nevrátenie Vozidla v dohodnutom 20 € za každú začatú
termíne a čase ani po uplynutí 30 minút. hodinu meškania,
najviac však 80 €

Majiteľ

8€

4. Nevrátenie Vozidla v stave, v akom 20 € a náhrada
bolo prevzaté, vrátane poškodenia spôsobenej škody
alebo znečistenia interiéru alebo
exteriéru.

Majiteľ

8€

5. Vrátenie silno znečisteného Vozidla 40 € a náhrada
(posúdenie miery znečistenia náleží spôsobenej škody
HoppyGo s ohľadom na údaje a
fotografie uvedené v predávacom
protokole pri vrátení Vozidla).

Majiteľ

8€

6. Porušenie povinnosti stanovenej Vo výške pokuty
právnymi predpismi pre premávku na uloženej príslušným
pozemných komunikáciách.
správnym orgánom

Majiteľ

8 - 20 € *

7. Prenechanie Vozidla k používaniu 40 €
tretej osobe v rozpore s VOP.

Majiteľ

8€

8. Uzatvorenie alebo pokus o 800 €
uzatvorenie nájomnej alebo akejkoľvek
inej obdobnej zmluvy týkajúcej sa
Vozidla s Vodičom, a to iným spôsobom
než za použitia Aplikácie.
9. Použitie Vozidla v rozpore s 80 €
podmienkami stanovenými v Aplikácii,
vrátane zmien a úprav Vozidla, jeho
používanie mimo územie uvedené v
Aplikácii, mimo územie Európy alebo
prevádzkovanie Vozidla na neverejných
komunikáciách,
pretekoch
alebo
súťažiach.

HoppyGo

0€

Majiteľ

8 € lokálna
platba / 12 €
zahraničná
platba

10. Prekročenie maximálnej povolenej 100 €
rýchlosti o viac než 30 km / h, podľa
zákona 372/1990 Sb., Pri riadení
automobilu prenajatého cez HoppyGo,
ktoré môže byť v niektorých prípadoch
sledované majiteľom zo sledovacieho
zariadenia umiestneného vo vozidle,
môže mať za následok udelenie pokuty
spoločnosťou HoppyGo, pokiaľ vlastník
nahlási tieto akcie nášmu tímu
starostlivosti o zákazníkov..
11. Administrácia poistnej udalosti
20 €

Majiteľ

12. Neoprávnená reklamácia

HoppyGo

20 €

HoppyGo

* Výška administratívneho poplatku pre HoppyGo sa odvíja od priamých nákladov
so spracovaním dokumentácie k zmluvnej pokute

8€

