Smlouva o nájmu dopravního prostředku číslo:
mezi
JAN A VIT, půjčovna obytných automobilů a motocyklů
Ing Pavlína a Ing Petr Zamarští
Janovice 592, 739 11

číslo smlouvy:

(dále pronajimatel)
a
Jméno a příjmení:
dále nájemce)

Adresa:

Motorové vozidlo:
SPZ:
(dále motorové vozidlo)

I.Předmět nájmu:
VIN:
Barva:

II. Doba nájmu:
Doba nájmu se sjednává na počet dnů:

v termínech od

do

III. Cena nájmu:
Účastnici dohodli nájemné ve výši na jeden den Kč

,

cena doplňků ,-

celkem nájem Kč

Nájemce je povinen uhradit nájemné za dobu nájmu před převzetím pronajímaného motorového vozidla,
IV. Práva a povinnosti:
1.Pronajimatel předá nájemci předmět nájmu dne
ve své provozovně
2.Pronajimatel prohlašuje, že neexistují žádné právní ani faktické vady předmětu nájmu, které by mohly být překážkou nájmu.
3.Předmět nájmu musí být při předání a převzetí způsobilý k obvyklému provozu. Spolu s předmětem nájmu předá pronajimatel
nájemci osvědčení o technickém průkazu, případně další potřebné doklady. O předání a převzetí vozidla a dokladů k němu sepíši
účastnici protokol, který se stane nedílnou součástí této smlouvy.
4. Nájemce je povinen po celou dobu platnosti smlouvy zabezpečit řádné převzetí, chod a údržbu předmětu nájmu.
5. Nájemce je povinen uhradit vzniklou škodu pronajimateli bez zbytečného obkladu do 15 dnů od vzniku škody, zničení, odcizení,
pokud nebude vznikla škoda předmětem pojistné události. Nájemce není oprávněn přenechat užívaní vozidla jiné osobě a
pronajmout ho. Pronajimatel dává oprávnění nájemci užívat vozidlo mimo území ČR, mimo EU vystaví pronajímatel nájemci
notářsky ověřenou plnou moc.
6. Po skončení nájmu se nájemce zavazuje odevzdat pronajímateli v jeho provozovně předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, popř. k opravám , pokud byly provedeny v souladu s touto smlouvou. Nájemce se povinen
pronajímateli uhradit škodu vzniklou na předmětu nájmu jeho opotřebení nad míru obvyklou. Jestliže ke škodě (nadměrnému
opotřebení) dojde v důsledku zneužití pronajatého vozidla, odpovídá za škody způsobené osobami,
umožnil k pronajatém vozidlu přístup. Hodnota motorového vozidla je ,
7. Vyskytne-li se na pronajatém vozidle závada, bránicí jeho používání, je nájemce povinen neprodleně tuto situaci oznámit
pronajimateli a postupovat podle jeho pokynů.
8. Termínem odevzdání je poslední den, nájemce je povinen vrátit pronajaté vozidlo pronajímateli do 17. 00 hodin.
9. Pronajimatel je oprávněn odečíst částku z jistoty složené nájemcem pro zapůjčení vozidla (z kauce) odpovídající za dny
v prodlení a smluvní pokutu.
10. V případě, že si nájemce nevyzvedne najaté vozidlo ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč
za každý započatý týden pronájmu.
,
částky, kterou složil jako zálohu. Složená záloha se použije pro účel smluvní pokuty. Záloha činí Kč
.
V případě, že si nájemce nevyzvedne najaté vozidlo ve sjednané termínu má pronajimatel právo odstoupit od smlouvy. Jeho
odstoupením od smlouvy nezaniká práva na inkaso smluvní pokuty.
,
11. Nájemce je povinen před zapůjčením vozidla složit kauci ve výši Kč
. Pronajimatel je oprávněn kauci použít
na náhradu škod, které budou zjištěny na pronajatém vozidle po jeho vrácení. Jestliže bude pronajaté vozidlo vraceno aniž by
bylo poškozeno, kauce bude vracena pronajimatelem při zpětném převzetí v plné výši.
IV. Platnost smlouvy:
Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou ode dne předání a převzetí předmětu nájmu zpět pronajimatelem.
V. Závěrečná ustanovení:
Změna, doplnění, dodatek či zrušení smlouvy je možné dohodou smluvních stran jen písemné formě.
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Účastnící této smlouvy prohlašují, že byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem
souhlasí, nájemce si přečetl a bere na vědomí podmínky nájmu, které jsou přílohou k této smlouvě.
V Kunčičkách z Bašky, dne
Podpis pronajímatele

Podpis nájemce

