Smlouva o přepravě
Sedop taxi Praha two, sro
Kloboukova 63, 14800 Praha 4 (dále jen "Sedop")
a
………………………………
………………………………
……………………………… (dále jen "Zákazník")

1. Zákazník může objednávat u Sedopu přepravu a Sedop se zavazuje tyto objednávky
akceptovat.
2. Zákazník může objednávat telefonem, sms, přes web, aplikací a emailem.
3. Sedop bude Zákazníkovi fakturovat uskutečněné přepravy jednou měsíčně se splatností šest
týdnů od posledního dne měsice, za který jsou tyto přepravy fakturovány.
4. Zákazník může k identifikaci oprávněnosti jízdy použít: Zákaznickou plastovou kartu na
jméno, Zákaznickou jednorázovou papírovou kartu pro hosty, Šek (virtuální voucher) a
Fakturační jízdy s určením pověřených osob, které mohou objednávky uskutečňovat jménem
firmy bez toho, aby se cestující musel prokazovat. Tyto jízdy jsou podloženy Fakturačním
lístkem.
5. Zákazník bude mít přístup do webového rozhraní Taxi4Me, kde bude mít přehled o všech
uskutečněných jízdách.
6. Sedop bude poskytovat přepravu za následujici sazby:
a. Přeprava po Praze: do 10 km (nebo při neuvedení cíle) 28 KČ/KM, čekání 6KČ/min.,
přistavení vozu 40KČ, nad 10 km 23 KČ/KM, čekání 4KČ/min., přistavení vozu 30KČ
b. Přeprava mimo Prahu 11,50 KČ/KM (obousměrně, jednosměrně 23 KČ/KM), čekání 4
KČ/min., přistavení vozu 30KČ. Minimální jízdné 650 KČ.
c. Pronájem vozu business třídy s řidičem 650 KČ za 1. hodinu, v ceně je nástup + 20km jízdy,
další km 23 KČ, další minuty čekání 4 KČ/Min.
7. Sedop se v případě objednáni vozu podle 6c., s předstihem minimálně 1 hodinu (a na území
hl. m. Prahy) a následnemu případnému nepřistavení zavazuje zaplatit Zákazníkovi pokutu ve
výši 650 KČ.
8. Zákazník se zavazuje zaplatit 200 Kč v případě, že se po přijmutí objednávky dispečinkem
jízda vinou zákazníka nakonec neuskuteční (tzv. marné přistavení ).
Marné přistavení bude Sedop účtovat v případě pokud je řidič již na cestě za objednávkou nebo
v čase předobjednávky na místě, nejméně však 30 minut před časem odjezdu objednávky. Při
včasném zrušení objednávky se marné přistavení účtovat nebude.

9. Zákazník se zavazuje, že všechny odebrané jízdy včas a řádně uhradí. Faktura je
považována za uhrazenou dnem připsání částky na náš účet. Penále za pozdní platbu: 0.2% za
každý pracovní den zpoždění.
10. Tuto smlouvu může kterákoliv ze stran kdykoliv vypovědět bez udání duvodu s okamžitou
platností. Závazky vzniklé před vypovězením smlouvy touto výpovědí nezanikají.
11. Ode dne platnosti této smlouvy ztrácí na platnosti smlouva předchozí, podepsaná s firmou
Sedop Taxi Praha sro, pokud taková existuje.
Tato smlouva je platná od

