1. Všechny nabídky, obchody a služby firmy PPV24 s.r.o.
jsou platné pouze, na základě těchto obchodních podmínek.
2. Jak objednat naše služby
a) Objednávka:

Na www stránkách si zákazník vybere některou z nabízených služeb.

V případě zájmu, kontaktuje náš tým a to buď telefonicky, nebo e - mailem
b) Uzavření objednávky: Při objednání některé z našich služeb, zákazník zároveň potvrzuje,
že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a zároveň souhlasí s použitím osobních údajů
(kopie OP )
k realizaci objednávky - např.: Zastoupení na úřadě při: Objednání ,pojištění a vyzvednutí
převozních značek. Registraci , evidenci, přepisech vozidel a dalších službách
c) Odměna za služby: Služby jsou hrazeny vždy předem, při jejich objednání.
Platba je možná těmito způsoby:
- vložení na účet (ČSOB)
- kreditní kartou
- hotově

3. Krátkodobé převozní značky se žlutým pruhem
Poučení před použitím krátkodobé převozní značky podle § 16 FZV
A) Obecné informace
1. Vozidlo nesmí být přihlášeno do provozu na komunikacích (musí být odhlášeno z evidence)
2. Krátkodobé převozní značky se skládá z rozlišovacích znaků a (začíná číslem 03 nebo 04)
3. Krátkodobé převozní značky můžou být vydány pouze pro tyto účely:
- převoz vozidla na (např. TÜV (STK), DEKRU)
- zkušební jízdu (např. při prodeji nebo nákupu vozidla)
- pro převoz odhlášeného vozidla s evidence po území SRN
4. Pro převoz vozidla z jiného státu, je použití těchto převozních značek nepřípustné.
5. Vozidlo musí být pojízdné a stav vozu nesmí ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu.
6. Provozovatel vozidla (příjemce převozních značek - řidič) je zodpovědný za případné delikty,
způsobené provozem vozidla na komunikacích a za nesprávné použití krátkodobých
převozních značek v silničním provoze.
7. Vozidla s dočasnou poznávací značkou mohou být na veřejných komunikacích pouze do data
uvedené na indikátoru značky.
8. Platnost poznávací značky je omezena datem exspirace.
9. Doba platnosti značek nesmí překročit pět dní od data vystavení. Držitel je odpovědný za to,
že značka, po vypršení platnosti , nebude dále použita v silničním provoze.
10. Doba platnosti je vyznačena v osvědčení o registraci vozidla.
11. Údaje o vozidle musí být vyplněny před zahájením jízdy a opatřeny datem a podpisem.
12. Vyplnit údaje o vozidle Vám může také schvalovací orgán.
13. Osvědčení o registraci vozidla musí mít řidič vždy sebou
14. Krátkodobé převozní značky musí být namontovány na vozidle.
15. Krátkodobé převozní značky mohou být použity pouze pro jedno vozidlo.
16. Případné další použití není kryto pojišťovnou a je nezákonné.
17. Přidělené dočasné SPZ a osvědčení o registraci se ze zákona nemusí vracet.

B) Následující dokumenty jste povinen předložit kontrolním orgánům:
1. Potvrzení o pojištění (zelenou kartu) dle. § 23 FZV (pro krátkodobé převozní značky).
2. Občanský průkaz nebo cestovní pas. U firmy živnostenský list nebo výpis z OR.
3. Pro další registraci vozidla e podle § 23 FZV potřeba zřídit nové zákonné pojištění .
4. Krátkodobé převozní značky jsou osvobozeny v SRN od daně.
5. Krátkodobé převozní značky jsou vystaveny na převoz pouze s platným TÜV (STK)
¨

4. Odpovědnost za nesprávné použití
Firma PPV24 s.r.o, jako zprostředkovatel krátkodobých převozních značek,v žádném případě neručí za
případné problémy ,vzniklé ,použitím převozních značek v jiných zemích než je SRN

Za škody způsobené nesprávným použitím krátkodobých nebo celních převozních značek (SPZ),
firma PPV24.s.r.o. - NERUČÍ !!!
Držitel převozních značek, je plně odpovědný za stav přepravovaného vozidla a zodpovídá za
případné delikty způsobené provozem přepravovaného vozidla s použitím krátkodobých či celních
převozních značek. Veškeré škody a pokuty za nesprávné použití převozních značek hradí řidič,
uživatel těchto převozních značek.

5. Omezení odpovědnosti
Pro jiné než ztráty na životech, újmě na zdraví a škodě na majetku, může firma PPV24 s.r.o. pouze
v případě, že je tato skutečnost způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí ze strany firmy nebo
pokud se výše uvedená firma, či její zaměstnanec, dopustil porušení povinností při plnění účelu
smlouvy zvlášť významně. Jakákoliv další odpovědnost za škodu, je vyloučena. Usnesení o
odpovědnosti ve smyslu zákona zůstávají nedotčeny.
Vzhledem k současnému stavu techniky, není datová komunikace prostřednictvím internetu bez
chyb a nemůže být zaručena za všech okolností.

6. Rozhodné právo
Všechny spory vyplývající z této smlouvy, podléhají zákonům České republiky s vyloučením
Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG).

7. Ochrana osobních údajů
Veškeré potřebné údaje pro realizaci objednávky převozních značek (SPZ), důvěrné osobní údaje
,budou uložené v počítači pod heslem a budou použity jen pro účely objednávky služeb u naší
společnosti. V případě, že budou na výslovné přání kupujícího a na vlastní riziko, přenechány
objednané (neodebrané) krátkodobé značky dalšímu vlastníkovi /uživateli a bude podepsán
předávací protokol, dojde tím k porušení výše uvedené vyhlášky o poskytování převozních značek
třetí osobě a dojde k deliktu s těchto či jiných důvodů které budou řešen policií v přestupkovém
řízení, budou předány osobní údaje nového uživatele(řidiče), k tomuto přestupkovému řízení.K
předávání údajů pro jiné než výše uvedené účely nedojde.

8. Salvátorská klauzule

Pokud je nějaké ustanovení smlouvy neplatné (např. pro nesoulad se zákonem), mohlo
by se stát, že by kvůli tomu mohla být neplatná smlouva jako celek .

