
 

 

 

Podmínky nájmu, práva a povinnosti nájemce a pronajímatele.  

1. Smluvními stranami jsou na jedné straně nájemce, na druhé straně pronajímatel.  

2. Nájemce převzetím vozidla uznává, že vozidlo je v pořádku v provozuschopném a čistém stavu a nevykazuje žádné viditelné 
poruchy a že je ve stavu popsaném v této smlouvě nebo předávacím protokole. Nájemce je povinen zdržet se porušení plomby 
u tachometru, manipulace s počítadlem kilometrů a obsahem nádrže. Nájemce nese odpovědnost za kompletnost příslušenství 
vozidla.  

3. Nájemce převzetím vozidla potvrzuje tímto i převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí klíčů patřících k vozidlu a 
zavazuje se podepsat předávací protokol. Nájemce je povinen zacházet s vozidlem tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě 
nebo zničení nebo újmě na cizím majetku a smí jej používat pouze pro účely, k nimž je určeno.  

 4. Vozidlo smí řídit pouze nájemce, pokud není dohodnuto jinak (dle odstavce 1). Nájemce nesmí dát vozidlo do podnájmu třetí 
osobě.  

5. Nájemce nesmí s vozidlem vycestovat do jiné země/státu nebo do jiného regionu, než je ve smlouvě uvedeno, denní limit je 
550 km, pokud není dohodnuto jinak, nad limit 5 Kč/km. 

6. Vozidlo nesmí být použito pro tažení jiného vozidla. Na nosiči jízdních kol nesmí být přepravovaná elektrokola. 

7. Nájemce ve smlouvě stvrzuje svým podpisem, že dovršil věk 23 let a již déle než 3 roky vlastní řidičský průkaz skupiny A, 
čímž potvrzuje způsobilost osoby, která bude vozidlo užívat a bere za ni dle této smlouvy veškerou hmotnou odpovědnost  

8. Nájemce zaplatí pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného, pokud nevrátí vozidlo ve 
stanoveném termínu, pokud nájemce neodsouhlasil prodloužení smlouvy.  

9. Veškeré případné opravy způsobené poruchou nebo nehodou nebo investice, vzniklé během zapůjčení je nutné předem 
odsouhlasit pronajímatelem, taktéž případný odtah vozidla. Každá oprava, musí být provedena v servisu odsouhlaseném 
pronajímatelem Při nehodě či při výskytu škody je nájemce povinen tedy neprodleně informovat pronajímatele, ten rozhodne dle 
výše škody o nutnosti nehodu hlásit policii, pokud však dojde k újmě na zdraví nebo ke škodě na majetku třetí ch osob, nájemce 
hlásí tuto událost na policii, a to i bez předchozího souhlasu pronajímatele. Vždy při nehodě je nájemce vyplnit formulář 
ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ a nehodu řádně zdokumentovat (vyfotit).  

10. Pronajímatel je povinen složit před vypůjčením kauci ve výši 10 000,- Kč, minimální délka pronájmu jsou 4 dny 

11  Při nedodržení těchto výše uvedených  podmínek nájemcem má pronajímatel právo od této smlouvy odstoupit bez nároku 
nájemce na jakékoliv plnění od pronajímatele.  

12.Pokud nebude vozidlo vráceno včas v dohodnutém termínu bez udání důvodů má se za to, že vozidlo je odcizeno.  

Osobní údaje klienta nájemce použije pouze za účelem sepsání smlouvy o zapůjčení vozidla. Nájemce dává souhlas s jejich 
uveřejněním (Zákon 439/2004 Sb. O ochraně osobních údajů). 

 

 

Podpis nájemce                                                                              

 


