
 
 

 
 

 

 

 
 
Sixt Express Company Card 
 
 
 
Prosíme vyplňte hůlkovým písmem, podepište a zašlete scan emailem na office@sixt.cz.  
Zároveň doručte na adresu: Sixt Rent a Car, Lighthouse Towers, Jankovcova 2c, 170 00  Praha 7. Pro více karet je možno tento 
formulář kopírovat. Formulář je k dispozici ke stažení na www.sixt.cz. Údaje uvedené v této žádosti budou považovány za důvěrné. 
 

Žádost o vydání Sixt Express Company Card 
 
Firma podnikatele  
PSČ + Město                
Ulice  
IČO + DIČ (máte – li)  
Náplň činnosti  
Korespondenční adresa 1)  
(dále „Klient“) 

 
Číslo bankovního účtu / kód banky:  

Email pro zasílání faktur:  

 
Kontaktní osoby: 
 
 
Jméno 

 
 
E-mail 

 
 
Telefon 

1) 
 
Jméno  

 
 
E-mail 

 
 
Telefon 

 
Vypište údaje osob, pro které chcete vystavit (nep řenosné) Sixt karty.   

Pan/Paní/Sl
. 

Titul Příjmení Jméno Email Středisko 

      
      
      
      
 
Dále objednáváme  ……… kusů přenosných Sixt Express Company Cards (nelze zlatých). 
 
Vystavení karet i případných voucherů je pro Vaši společnost ZDARMA! 
Karty slouží Klientovi k hrazení nájmů, škod i dalších poplatků (PHM, letištní poplatky atp.). Karta je cenina. Vyúčtování se provádí 
zasláním faktury po ukončení pronájmu vozidla, a to za všeobecných obchodních podmínek autopůjčovny Sixt vydaných v tom státě, 
ve kterém došlo k uzavření nájemní smlouvy s tím, že se Klient zavazuje takové faktury neprodleně uhradit ve lhůtě splatnosti.  
 
Klient podpisem této žádosti: 

• potvrzuje správnost výše uvedených údajů; 
• potvrzuje, že se seznámil s podmínkami pro Sixt Express Company Card (dále „Podmínky pro Sixt Express 

Company Card“), které upravují povinnosti Klienta, který obdržel Sixt Express Company Card na základě 
této žádosti; 

• potvrzuje, že se zněním, resp. obsahem Podmínek pro Sixt Express Company Card souhlasí. 
 
 
V _______________________ dne __________________             _______________________________ 

           Jméno a podpis osoby oprávněné  
                     jednat jménem Klienta (razítko) 

Vyplní Sixt 
 
Client No.:  

 
 
Rate:  
 
Mother Co.:  
 
Mother No.:  
 
Zadal:  
 
Dne:  

 



 
 

 
 

Podmínky pro Sixt Express Company Card 
(dále „Podmínky pro Sixt Express Company Card“) 

 
I.  Společnost SPEED LEASE, a. s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 629 12 691 

(dále „Společnost“) vydává kartu Sixt Express Company Card (dále “Karta“) na základě žádosti o 
vydání Sixt Express Company Card (dále „Žádost“) podané klientem-právnickou osobou (dále 
„Klient“). Žádost se podává na předepsaném formuláři vyhotoveném za tímto účelem Společností. 
Nedílnou součástí Žádosti jsou tyto Podmínky pro Sixt Express Company Card. Případy 
neupravené těmito Podmínkami pro Sixt Express Company Card se řídí ustanoveními 
všeobecných obchodních podmínek autopůjčovny Sixt v daném místě a období (dále 
„Podmínky“). 

 
II.  Smluvní vztah mezi Klientem a Společností vzniká v okamžiku převzetí Karty Klientem. Karta je 

majetkem Společnosti, její vydání a vedení je bezplatné. Karta je přenosná na zaměstnance a členy 
Klienta, případně na další fyzické osoby, které Klient určí (dále společně „Držitel“), pokud to 
příslušná Karta umožňuje. Klient není oprávněn přenést Kartu na jinou právnickou osobu. 

 
III.  Karta opravňuje Držitele k pronajmutí vozidla v jakékoliv pobočce autopůjčoven Sixt           po 

celém světě bez nutnosti platit za pronájem vozidla hotově. Úhrada za pronájem vozidla bude 
provedena na základě faktury vystavené Společností dle příslušných ustanovení nájemní smlouvy. 
Zákazník se zavazuje fakturu uhradit ve lhůtě splatnosti.  

 
IV.  Klient odpovídá za užití Karty Držitelem s tím, že Držitel je povinen počínat si tak, aby nedošlo 

ke ztrátě, poškození, zničení, odcizení či zneužití Karty. Ztrátu, poškození, zničení či odcizení 
Karty je Klient případně Držitel povinen neprodleně oznámit Společnosti. Oznámení musí být 
provedeno prostřednictvím e-mailu na adrese reservation@sixt.cz. V odůvodněných případech 
může být oznámení provedeno telefonicky na čísle určeném pro centrální rezervace v České 
republice s tím, že musí být v co nejkratší době oznámeno, resp. potvrzeno e-mailem. 

 
V. V případě nesplnění povinností uvedených v bodě IV. Podmínek pro Sixt Express Company Card 

je Klient povinen uhradit finanční částku, která byla vyčerpána. Odpovědnost Klienta zaniká 
v okamžiku doručení oznámení o ztrátě či odcizení Karty způsobem uvedeným v bodě IV. 
Podmínek pro Sixt Express Company Card. Do doby doručení oznámení je Klient za Kartu 
odpovědný. Pokud je však oznámení doručeno Společnosti mimo obvyklou pracovní dobu, která 
je v pracovní dny od 8:00 -17:00 hodin, je oznámení považováno za doručené nejbližším 
následujícím pracovním dnem ve 12:00 hodin. 

 
VI.  Klient je oprávněn přestat Kartu kdykoliv využívat a toto je povinen nejpozději do 14 dnů 

písemně oznámit Společnosti. Za písemné oznámení se považuje i sdělení e-mailem na adrese 
reservation@sixt.cz. Dnem doručení oznámení zaniká právo Klienta užívat Kartu smluveným 
způsobem. Klient je povinen nejpozději do pěti dnů ode dne doručení oznámení vrátit Kartu na 
adresu Společnosti. V případě nesplnění této povinnosti je Klient povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 2.000,- Kč. 

 
VII.  Klient je povinen oznámit Společnosti veškeré změny údajů uvedených v Žádosti. S veškerými 

údaji poskytnutými Klientem za účelem vydání a vedení Karty bude nakládáno v souladu 
s ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
Záležitosti, které nejsou výslovně upraveny v Žádosti, Podmínkami pro Sixt Express Company 
Card nebo Podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České 
republiky. 
 
 

Kontakty: Autopůjčovna Sixt, Praha, obchodní oddělení +420 266 007 054, office@sixt.cz 
Centrální rezervace a informace: +420 22 23 24 995, reservation@sixt.cz 


