Smlouva o nájmu dopravního prostředku
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2321 a násl. Občanského zákoníku mezi těmito
smluvními stranami:
1. Technické služby Vsetín, s.r.o.,
sídlem Jasenice 528, Vsetín, IČ: 26782596, DIČ: CZ26782596
tel.: 733 678 995
jako pronajímatel na straně jedné (dále jen ,,pronajímatel“)
2. ……………………………………………………………………
IČ, DIČ/datum nar.: ……………………………………………..
se sídlem/bytem: …………………………………………………
OP číslo: …………………………………………………………
RZ: ……………………………………………………………….
tel.: ………………………………………………………………
jako nájemce (dále jen ,,nájemce“)

1.

2.
3.
4.

I.
Předmět smlouvy a doba trvání.
Pronajímatel touto smlouvou nájemci přenechává k nájmu níže uvedený předmět nájmu.
Nákladní přívěs MARO 03, RZ přívěsu: ……………..……….. Nosnost přívěsu: 750 kg
(dále jako ,,přívěs“ nebo ,,předmět nájmu“)
Předání a převzetí předmětu nájmu proběhne v sídle provozovny pronajímatele - LCO Bobrky 460,
Vsetín, v pracovní dny, v čase od 6:00 - 17:30 hod.
Nájemce převzal přívěs dne ……………………….. v ………… hodin
Nájemce přívěs vrátí dne …………………………... v ………… hodin
Strany prohlašují za nesporné, že předmět nájmu je ve stavu způsobilém k provozu a k jeho řádnému
užívání k účelu obvyklému pro daný typ předmětu nájmu. Nájemce předmětný přívěs do nájmu přijímá
a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je mu stav přívěsu znám a že je s ním srozuměn.

II.
Nájemné a jistota
1. Nájemné bylo stanoveno dohodou smluvních stran při denní sazbě 200,- Kč včetně DPH takto:
počet dnů nájmu …….. x 200,- Kč = ………………. Kč vč. DPH
(slovy: ………………………………. korun českých).
2. Nájemné bude hrazeno nájemcem při podpisu této smlouvy před předáním předmětu nájmu do užívání
a to na základě daňového dokladu-faktury, jež bude pronajímatelem vystavena k datu podpisu této
smlouvy.
3. Nájemce složil při podpisu této smlouvy jistotu ve výši …………,- Kč
(slovy: …………………….………… korun českých). Složená jistota slouží k zajištění závazku nájemce.
III.
Ukončení nájmu.
1. Nejpozději v den a hodinu sjednanou v článku I. této smlouvy je nájemce povinen pronajímateli vrátit
předmět nájmu a to v bezvadném stavu, čistotě a vybavenosti tak jak jej převzal.
2. V případě, že se nájemce dostane do prodlení s navrácením předmětu nájmu, uhradí pronajímateli
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s vrácením předmětu nájmu.

1.

2.
3.
4.
5.

IV.
Závěrečná ujednání.
Nedílnou součástí této nájemní smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky k nájmu dopravního
prostředku, s jejichž aktuálním zněním byl nájemce před podpisem této smlouvy seznámen. Práva
a povinnosti, které nejsou upraveny ve vlastním textu této smlouvy, jsou ošetřeny v těchto obchodních
podmínkách. Nájemce výslovně prohlašuje, že významu tohoto ujednání rozumí.
Smlouva byla sepsána ve dvou originálech, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
Dodatky a změny budou k této smlouvě postupovány pouze písemnou formou.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou s účinností ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami
a končí dnem vrácení movitých věcí tak, jak je touto smlouvou ujednáno.
Obě smluvní strany, jak pronajímatel, tak nájemce, si řádně smlouvu přečetly, s jejím obsahem
bezvýhradně souhlasí a na důkaz svého zájmu, opravdu a vážně, nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek či v tísni, připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Vsetíně dne ………………………..

……………………………….…………
nájemce

………………………………………..…
pronajímatel
Ing. Jan Štěpaník

Vráceno dne ………………….………..

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………….
nájemce

…………………………………………..
pronajímatel

