Smlouva o automobilové přepravě s dopomocí
Smluvní strany:
HEWER, z.s.,
IČ: 66000653
se sídlem: Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha 10,

Klient:

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., č. ú.: 35-7972330217/0100
Zastoupený:

Datum narození

Jméno:

Titul / Jméno

Příjmení
Tel:

e-mail:
Adresa trvalého bydliště
Ulice, čp/čo

Příjmení:

e-mail: autodoprava@hewer.cz, tel.: 216 216 444

Obec / PSČ

dále jen „Poskytovatel“ na straně jedné

dále jen „Klient“ na straně druhé

Pokud Klient nejedná samostatně, označte křížkem jednající osobu, která tuto smlouvu jménem Klienta uzavře, originál
nebo ověřená kopie plné moci nebo kopie příslušného soudního rozhodnutí se stává Přílohou č. 1 této smlouvy.
za Klienta jedná opatrovník nebo člen domácnosti na základě soudního rozhodnutí č.j.:
za Klienta jedná zákonný zástupce

Jméno

Příjmení

Tel:

Poskytovatel a Klient uzavírají podle zákona č. 82/2012 Sb., občanského zákoníku, a podle zákona č. 111/1994 Sb.,
zákona o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu
o automobilové přepravě s dopomocí (dále jen „Smlouva“):
1) Poskytovatel se s Klientem dohodli na zajištění automobilové přepravy s dopomocí (dále jen „Služba“) v souladu
s aktuálně platným Přepravním řádem autodopravy HEWER, upravujícím zejména podmínky využívání Služby,
časovém rozmezí poskytování Služby, postup při objednání služby a při změně objednávky, ceník Služby, nakládání
s osobními údaji, požadavky na nástupní místo a způsob stanovení trasy. Klient prohlašuje, že se před podpisem této
Smlouvy seznámil s aktuálně platným Přepravním řádem autodopravy HEWER, souhlasí s ním a zavazuje se jej
dodržovat. Poskytovatel se zavazuje o změně Přepravního řádu autodopravy HEWER klienta písemně informovat
(za písemnou formu se v tomto případě považuje i e-mailová komunikace) nejméně 14 dnů před datem její účinnosti.
2) Poskytovatel provede vyúčtování poskytnutých Služeb za daný měsíc nejpozději k 10. dni následujícího kalendářního
měsíce formou výzvy k úhradě, dále též jen faktury, která bude nejpozději další den po vystavení zaslána Klientovi
na výše uvedenou e-mailovou adresu. Klient se zavazuje uhradit fakturu nejpozději 18. kalendářní den v měsíci
následujícím po měsíci, ve kterém byla předmětná Služba poskytnuta. Platba je zaplacena včas, je-li nejpozději v den
splatnosti podle tohoto odstavce připsána v plné výši na bankovním účtu Poskytovatele. Zaplacením faktury se má
za to, že klient potvrzuje poskytnutí Služeb ze strany poskytovatele dle rozsahu uvedeného na faktuře.
3) Klient se zavazuje poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé údaje související s poskytováním Služby.
4) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2022 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních
stran. Tato smlouva zaniká: dohodou smluvních stran, smrtí Klienta, zánikem Poskytovatele, výpovědí jedné
ze smluvních stran (výpovědní lhůta činí 2 týdny a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato
výpověď druhé smluvní straně doručena písemně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v této smlouvě),
uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena.
5) Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí
ujednání smluvních stran ústní i písemná, je vyhotovena ve 2 stejnopisech, pro každou smluvní stranu je určeno
jedno vyhotovení. Klient a poskytovatel se zavazují přistoupit k jednání o změně obsahu této smlouvy, zejména
pokud se objeví nové skutečnosti na straně Klienta nebo Poskytovatele.
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou vůli a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že se s celým textem smlouvy seznámily a že mu porozuměly,
že se všemi ustanoveními smlouvy souhlasí a zavazují se je dodržovat a toto že stvrzují svými podpisy.
V …………………… dne …………………
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Klient
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Poskytovatel
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