SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
Č. ……

dle ust. § 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1. Smluvní strany RENTLUXURY
Doušová Lucie
Se sídlem: Janouchova 661, 149 00-Praha 4
Provozovatel živnosti: „ Půjčovna motorových vozidel“
tel.: + 420 608 982 292, + 420 775 805 805
IČ: 69503737
DIč:7652260330
(dále jen pronajímatel)
Společnost, Jméno …………….

Se sídlem: ………………………………………
Zastoupená: …………………………………………….
IČ: ………. DIČ:………….
Rč:………………………
OP.č………………….
(dále jen nájemce)

Zde uveďte další řidiče kteří budou po dobu pronájmu vozidla, oprávněny po souhlasu pronajímatele ( podpis smlouvy)
vůz řídit a však veškerou odpovědnost která spočívá ze všeobecných podmínek smlouvy ručí nájemce.

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………
2. Předmět smlouvy a účel nájmu
1) Předmětem smlouvy je přenechání níže specifikovaného dopravního prostředku pronajímatelem nájemci, aby jej nájemce užíval a
provozoval a platil pronajímateli nájemné. Předmět nájmu je specifikován takto:
Tovární značka:
Druh vozidla:
Identifikační číslo: ……………..
SPZ: ………
Barva:
(dále jen vozidlo)

Příslušenství: Nadstandardní výbava
...................................................................................................................................

2) Pronajímatel i nájemce souhlasně prohlašují, že je předmět nájmu, na základě shora uvedené specifikace, dostatečně určitě
a srozumitelně popsán, aby nemohl být zaměněn s jinou věcí.
3) Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci předmět nájmu podle této smlouvy do nájmu k užívání a provozování za účelem
obvyklým, tj. provozu na pozemních komunikacích, a řádně jej nájemci předat při podpisu této smlouvy. Nájemce se zavazuje předmět
nájmu užívat pouze za účelem shora uvedeným od pronajímatele jej převzít a platit pronajímateli dohodnuté nájemné.
4) Nebezpečí škody na předmětu nájmu nese po dobu doby nájmu nájemce, s výjimkou případů, kdy škodu způsobil pronajímatel.
5) Nájemce nesmí předmět nájmu dále pronajmout třetí osobě bez písemného souhlasu pronajímatele.
3. Doba plnění
1) Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu se zánikem k okamžiku uplynutím sjednané nájemní doby.
Doba nájmu od………………………….do………..………..........................................
2) Sazby na den se počítají za 24 hodin od počátku nájmu, s výjimkou speciálních tarifů uvedených v ceníku služeb. Je – li denní půjčovní
doba překročena o více než 59 minut, účtuje se celý další den.
Čas a místo předání vozidla: ……………………. ……………………….....
Čas místo vrácení vozidla: ……………………..……………………….....

4. Finanční podmínky
1) Nájemné
Cena nájmu je stanovena na částku ……….. ………dle nabídky a aktuálního ceníku autopůjčovny. Jsme plátci DPH.
V ceně nájmu je zahrnutu:
- nájemné dní
- příslušenství (……………………, ……………………………
- počet ujetých kilometrů
- zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, havarijní pojištění pro ČR a EU, dálniční známka pro ČR
2) Kauce
Kauce činí …20 000,-………je vratná a pronajímatel ji může započíst na náklady, které pronajímateli vznikly porušením smlouvy
nájemcem či na náhradu škody způsobené nájemcem na předmětu nájmu.
5. Vlastnictví a užívání vozidla - Dle všeobecných podmínek pronájmu
6. Smluvní pokuty
Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení následujících povinností, které jsou
stanoveny touto Smlouvou či všeobecnými podmínkami:
a) poruší-li nájemce povinnost, že vozidlo smí řídit pouze nájemce či osoby stanovené v této Smlouvě.
b) poruší-li nájemce zákaz použít vozidlo pro cestu do zahraničí či použije-li vozidlo k cestě mimo stanovené státy.
2. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou nevrácenou věc patřící do předaného
příslušenství vozidla při skončení nájmu.
3. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, vrátí-li pronajímateli vozidlo s nedoplněnou nádrží pohonných hmot, nebo vrátí-li vozidlo znečištěné a dále je nájemce povinen zaplatit náklady na doplnění nádrže pohonných hmot v plné výši
4. Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů ode dne jejich vyúčtování na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Ujednáním
o smluvní pokutě není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody v plném rozsahu.
7. Závěrečné ustanovení
1) Veškeré povinnosti a práva nájemce a pronajímatele jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách pronajímatele, které jsou nedílnou
součástí této smlouvy. Nájemce prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s nimi před podpisem této smlouvy dostatečně
seznámil, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
2) Nedílnou součástí této smlouvy je předávací protokol s popisem stavu vozidla.
34) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.
5) Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé
straně.Tato smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně.
6) Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
7) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti podpisem oběma stranami.
8) Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich
pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Přílohy
Předávací protokol, všeobecné podmínky, kopie řidičského průkazu,

Pronajímatel

Nájemce

……………………………………
razítko, datum a místo podpisu

……………………………………
datum a místo podpisu

