SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

Č: XX_DOKLAD

uzavřená mezi:
Pronajímatel
Firma:
Adresa provozovny:

RENTi CZ s.r.o.
Pod Višňovkou 1663/19
140 00 Praha 4

IČ:

24683612

DIČ:
Tel.:
Banka:

CZ24683612
775 470 470
2700298759/2010

Nájemce
IČ:
ČOP/DIČ:
Tel.:
Mobil:
Banka:

Bydliště/Sídlo:
Zastoupení:
Adresa:
Plátce

IČ:
ČOP/DIČ:
Tel.:
Mobil:
Zastoupení:
Banka:
Adresa pro zaslání vyúčtování:
XXXX_PLA
Předmětem nájmu je nákladní přívěs s RZ: XX_RZ, VIN : XX_VIN. Součástí přívěsu je osvědčení
o registraci
T
přípojného vozidla a doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla -

(není-li totožný s nájemcem)
Bydliště/Sídlo:

nákladního přívěsu.
Příslušenství nákladního přívěsu:

Poškození vozidla v době předání nájemci:

Doba nájmu
Datum/Čas
Od:

Datum/Čas
Do:

Za sjednané nájemné:

Záloha na nájemné složena ve výši:

Kauce složena ve výši:

Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci užívání předmětu nájmu podle této smlouvy za účelem obvyklým a
předmět nájmu nájemci odevzdat.
Nájemce touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět nájmu od pronajímatele bere do nájmu a zavazuje
se zaplatit výše uvedené nájemné. Pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci slevu z uvedeného nájemného dle
podmínek slevové karty.
Nájemce se zavazuje vrátit pronajímateli vozidlo ve sjednaném terminu na adrese pronajímatele, kde vozidlo převzal.
V případě, že není vozidlo vráceno včas, je pronajímatel oprávněn nájemci naúčtovat jednorázovou smluvní pokutu
ve výši 1.000,--Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) a dále za každý den, kdy je nájemce v prodlení, smluvní pokutu ve
výši 1.000,-- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) až do odevzdání vozidla pronajímateli, kdy je smluvní pokuta splatná.

Nájemce prohlašuje, že má všechna oprávnění pro řízení vozidla a výše uvedený předmět nájmu s ohledem na údaje
uvedené v osvědčení o registraci vozidla.
Pro případ ztráty osvědčení o registraci vozidla strany sjednávají jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč
(slovy: pětsetkorunčeských) splatnou při vrácení vozidla.
Pronajímatel potvrzuje, že je vozidlo v řádném technickém stavu a že při správném použití splňuje účel pro použití
dle této smlouvy. Maximální povolená rychlost nákladního přívěsu je 130 km/h, maximální povolené hmotnosti jsou
uvedeny v osvědčení o registraci vozidla.
Nájemce je povinen pří užívání přívěsu dodržovat právní předpisy platné na území příslušného státu.
Odpovědnost za vyřízení pojistné události, na kterou se vztahuje havarijní pojištění, nese plně Nájemce. Každou
nehodu nebo odcizení vozidla je Nájemce povinen neprodleně oznámit Policii České republiky a Pronajímateli.
Náhradu škody za protržení plachty, defekty pneumatik i za veškerá poškození předmětu nájmu hradí Nájemce, a to
ve výši škody a nákladů nutných k jejímu odstranění.
Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma stranami.
Obě smluvní strany svým podpisem potvrzují pravdivost výše uvedených údajů a dohodly se, že budou postupovat v
souladu s výše uvedenými podmínkami.
Nájemce svým podpisem potvrzuje, že nákladní přívěs převzal v řádném technickém stavu a bez poškození, případně
s poškozením výše uvedeným.

Pronajímatel

Nájemce

Vrácení přívěsu
Obě strany tímto potvrzují, že dne
Nájemce vrátil a Pronajímatel převzal nákladní přívěs
včetně osvědčení o registraci vozidla.
Nájemce potvrzuje, že mu byla Pronajímatelem vrácena kauce složená při předání nákladního přívěsu do nájmu.
Pronajímatel prohlašuje, že byl předmět nájmu vrácen bez poškození.

Pronajímatel

Nájemce

