
Produkt/model

Allrisk CAR EFFECTIVE GO 

Údaje klienta k vyhotovení závazné objednávky:
Jméno a příjmení / název společnosti:

Adresa trvalá/korespondenční:

Rodné číslo / IČ:

Číslo OP: Číslo ŘP:

E-mail:                                                                                         Mobilní tel.:

15 000 km/rok

20 000 km/rok

25 000 km/rok

30 000 km/rok

35 000 km/rok

40 000 km/rok

45 000 km/rok

50 000 km/rok

Barva

Podmínky Car Effective Go
Doba pronájmu je na 30 měsíců  výpovědní 
lhůta 1 měsíc (po uplynutí 4 měsíců)  roční 
nájezd 15 000 – 50 000 km/rok  volná hranice 
nájezdu na 30 měsíců je 3 000 km  přejezd/
nedojezd je možno řešit rekalkulací splátky 
v průběhu nájmu.

Měsíční splátka obsahuje
DPH  povinné ručení s limity 
100/100 mil. Kč  havarijní pojištění se 
spoluúčastí 5 %, min. 5 000 Kč  pojištění 
čelního skla na 10 000/20 000 Kč  připojištění 
pneumatik, srážky se zvěří, poškození kabeláže 
zvěří  asistenční služby Allrisk EXCLUSIVE 
a EXCLUSIVE PLUS vč. výhod za aktivovaný 

tarif Allrisk nálepka  registrace vozu, poplatek 
za rádio, silniční daň  náhradní vozidlo 
na 10 dní zdarma i v případě poruchy bez 
ročního limitu  předepsaný záruční servis, 
včetně výměny oleje a svíček  1× sada 
zimních pneu.

Měsíční splátka neobsahuje
Dálniční známku  servis spotřebních dílů 
(např. brzdové obložení)  pneuservis nekrytý 

připojištěním (např. přezutí na zimní pneu).

Proces objednání vozidla
K objednání vozidla, prosím, využijte tento 
objednávkový formulář, ve kterém si vyberte 
produkt (unikátní číslo k určité specifikaci 

vozidla), typ vozidla, barvu a nájezd, dále do 
formuláře vyplňte základní údaje k vyhotovení 
závazné objednávky  jakmile od Vás 
obdržíme objednávkový formulář na e-mailu: 
careffective@allrisk.cz, zašleme zpět závaznou 
objednávku s obchodními podmínkami 
k podpisu  po obdržení Vámi podepsané 
závazné objednávky, Vám zašleme akceptační 
dopis s údaji k úhradě vratné kauce a první 
splátky  po připsání peněžních prostředků 
na náš účet vozidlo objednáme. 



Allrisk CAR EFFECTIVE GO 

Je-li klient fyzickou osobou, tímto dává společnosti Allrisk Allrisk EFFECTIVE, SE,  IČO: 24305260, 
se sídlem Komárovská 263/20a, 617 00 Brno  jako správci dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správce“) souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů pro:  
 prověření své osoby v insolvenčním rejstříku  a registrech dlužníků, 
 přípravu a zpracování smluvní dokumentace na základě této žádosti klienta, 
  předání osobních údajů klienta třetím stranám (zejména leasingovým společnostem) za účelem 

přípravy a zpracování smluvní dokumentace na základě této žádosti klienta.

Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, adresa 
trvalého bydliště, telefon, e-mailová adresa, rodné číslo, číslo OP, číslo ŘP.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých za-
městnanců.

Klient má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem 
(zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních 
údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto 
informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na po-
skytnutí informace předá. Zjistí-li klient, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou 
jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce 
nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

v ..........................................   dne .........................            ................................................................
                                                                                                (jméno a příjmení klienta + podpis klienta)       
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