RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ OSOBNÍ PŘEPRAVY
V RÁMCI SLUŽBY SENIOR TAXI ZÁBŘEH
PROVOZOVATEL:
CHARITA ZÁBŘEH, ŽIŽKOVA 7/15, 789 01 ZÁBŘEH, IČ: 42766796,
zastoupený ředitelem: Bc. Jiřím Kargerem,
který splnil všechny zákonné požadavky na provoz služby, se tímto dohodl s
KLIENTEM:
jméno a příjmení: …………………..……………….……………………., datum narození: …………..………………………….,
bydliště: ……………………………………………………..………………., průkaz klienta číslo: …………….…….……………….

na zajišťování individuální osobní přepravní služby vozidlem SENIOR TAXI.
1. PROVOZOVATEL se zavazuje v provozní době služby dle své volné kapacity zajistit
z důvodů, které jsou uvedeny na ŽÁDOSTI o poskytnutí služby, přepravu KLIENTA
z/do adresy místa obvyklé nástupní stanice do/z lokalit, které byly vytipovány jako
destinace významných a oprávněných cílů služby SENIOR TAXI Zábřeh. Součástí
služby jsou kromě přepravy také následující činnosti: dopomoc při nástupu/výstupu
do/z vozidla, doprovod na místo jednání, pomoc při manipulaci se zavazadly, vyčkání
na návrat na zpáteční cestu.
2. Identifikací KLIENTA je PRŮKAZ vydaný PROVOZOVATELEM, který jej opravňuje
k využití přepravní služby. KLIENT se zavazuje za poskytnutou službu uhradit paušální
SMLUVNÍ POPLATEK v hotovosti. Jeho aktuální výše je zanesena v PŘEPRAVNÍM
ŘÁDU služby, který je nedílnou přílohou této SMLOUVY. Právem PROVOZOVATELE
je poplatek valorizovat a jeho povinností s aktuální výší dopředu seznámit KLIENTA.
Na přijatou úhradu PROVOZOVATEL vystaví KLIENTOVI účtenku nebo pokladní
stvrzenku. Povinností KLIENTA je respektovat přepravní podmínky a pokyny řidiče.
3. OBJEDNÁNÍ dílčí přepravy probíhá v předstihu na poskytnutém kontaktu – telefonu
či emailu POSKYTOVATELE a v jeho pracovní době. KLIENT má právo službu
nevyužívat, resp. ji využívat jen tak, jak ji potřebuje, a také s ohledem na to, jak její
četnost čerpání PROVOZOVATEL omezil. O uskutečněné přepravě je vedena
evidence v objednávkovém systému PROVOZOVATELE a v knize jízd automobilu.
Nepotřebnou, objednanou přepravu je klient povinen v předstihu zrušit tak, aby
přistavení auta nebylo marné, jinak se vystavuje riziku účtování storno poplatku.
4. Tato SMLOUVA se uzavírá na dobu neurčitou. Její platnost automaticky končí dnem
vypršení platnosti PRŮKAZU, která již nebyla prodloužena. Klient ji může kdykoliv
vypovědět tím, že vrátí PRŮKAZ PROVOZOVATELI. Ten může službu vypovědět pouze
za podmínek stanovených v PŘEPRAVNÍM ŘÁDU. Tato SMLOUVA je uzavřena ve
dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
V Zábřehu dne: ………………………………………….
…………………………….…………………..
za provozovatele

..……………..…………………………..
podpis klienta

