SMLOUVA O PRONÁJMU

Č: XX_DOKLAD

uzavřená mezi:
Pronajímatel
Firma:
Adresa provozovny:

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

IČ:

01794574

DIČ:
Tel.:
Banka:

CZ01794574
775 470 470
4456710359/0800

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 vozidlo XX_ZNACKA XX_MODEL, RZ: XX_RZ, VIN : XX_VIN které pronajímatel
přenechává nájemci k
dočasnému užívání za níže specifikovaných podmínek. Součástí vozidla je osvědčení o registraciT vozidla, doklad prokazující
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a platná dálniční známka pro ČR a dále autolékárna, reflexní
vesta, výstražný trojúhelník, sada žárovek, rezervní kolo vč. klíče a heveru.

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

Doplňky a příslušenství zapůjčené k vozidlu:

Poškození vozidla v době předání nájemci:

Stav tachometr při předání nájemci:

Stav palivové nádrže:

Doba nájmu
Datum/Čas

Datum/Čas

Od:

Do:

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. Nájemné za užití vozidla nájemcem se řídí dle níže uvedené tabulky a je splatné
nejpozději v den převzetí vozidla nájemcem. Doba nájmu vozidla počíná dobou, od níž je sjednán nájem vozidla bez
ohledu na to, kdy dojde ke skutečnému převzetí vozidla nájemcem. Nájemné je uvedeno vč. DPH v českých
korunách.
Doba pronájmu:

4 hodiny

6 hodin

10 hodin

24 hodin

2 a více dní

*24+

800

1.120

1.440

1.600

1.440/den

160/hod.

400

400/den

0

Nadlimitní km:

1,80 Kč/km

1,80 Kč/km

-

Tažné zařízení

390 Kč

390 Kč/den

-

Cena v Kč včetně DPH:
Limity km:

*24+ - účtováno při překročení 24 hodinové sazby o max. 8 hodin.

Cena nájemného zahrnuje max. počet ujetých kilometrů dle výše uvedené tabulky, při překročení limitu je k ceně
pronájmu doúčtována částka ve výši 1,80 Kč vč. DPH za každý km nad limit a nájemci je účtována 24 hodinová sazba.
V případě vrácení předmětu nájmu před uplynutím sjednané doby nájmu nevzniká nájemci nárok na změnu ceny
nájemného spočítaného dle sjednané doby nájmu a výše uvedené tabulky.
Náklady na pohonnou hmotu nese nájemce. Nájemce je povinen doplňovat do vozidla výlučně motorovou naftu dle
příslušné normy (nikoli bionaftu).
Nájemce se zavazuje vrátit pronajímateli vozidlo ve sjednaném termínu na adrese pronajímatele, kde vozidlo převzal.
Smlouvu lze prodloužit, pokud o to nájemce pronajímatele písemně požádá a pronajímatel toto písemně potvrdí (lze
oboustranně formou sms zprávy). V případě, že není vozidlo vráceno včas a nebyla smlouva prodloužena, je nájemce
povinen uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) a dále za každou
hodinu, v níž je v prodlení, smluvní pokutu ve výši 150,-- Kč (slovy: stopadesátkorunčeských) až do odevzdání vozidla
pronajímateli, kdy je smluvní pokuta splatná. Současně je nájemci účtováno nájemné dle ceníku pronajímatele.
Pro případ ztráty osvědčení o registraci vozidla strany sjednávají jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč
(slovy: jedentisíckorunčeských) splatnou při vrácení vozidla.
V případě, že je spáchán nájemcem dopravního přestupek, bude pokuta za dopravní přestupek nájemci
přefakturována a zároveň doložena příslušným orgánem. Současně bude nájemci účtován administrativní poplatek
ve výši 250,-Kč. Při spáchání dopravního přestupku mimo území České republiky bude k pokutě naúčtován
administrativní poplatek ve výši 500,-Kč.
Nájemce je povinen vrátit vozidlo s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve stavu, v jakém jej převzal a bez
jakéhokoliv poškození, kromě poškození uvedených v části Poškození vozidla v době předání nájemci. V případě
vzniku jakékoli škody na vozidle, na které se nevztahuje havarijní pojištění, např. defekt pneumatik, je nájemce
povinen uhradit pronajímateli škodu v plném rozsahu.
Při dopravní nehodě zaviněné nájemcem je nájemce povinen Pronajímateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve
výši 5.000,--Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) splatnou při odevzdání vozidla pronajímateli, při škodě způsobené na
vozidle nad 100.000,-Kč (slovy: stotisíckorunčeských) je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5% (slovy:
pětprocent) z celkové škody. Smluvní pokuta je splatná do jednoho týdne od doručení výzvy k zaplacení Nájemci. V
případech, kdy pojišťovna, u níž je sjednáno příslušné pojištění vozidla, z titulu tohoto pojištění neposkytne pojistné
plnění, je nájemce povinen uhradit pronajímateli náhradu škody v plné výši.
Při poškození vozidla nebo dopravní nehodě je povinen nájemce hradit nájemné po celou dobu opravy vzniklého
poškození, vyjma případu, kdy takové poškození vznikne v důsledku prokazatelně nájemcem nezaviněné dopravní
nehody, kdy náhradu škody uplatní pronajímatel do odpovědnostní pojistky viníka dopravní nehody. Při způsobené
škodě nad 10.000,-Kč bez DPH zahrnuje doba opravy i dobu nezbytně nutnou pro zahájení opravy, zejména
s ohledem ke kapacitním možnostem servisů, dodání náhradních dílů, vyřízení pojistné události apod.
Při odcizení vozidla je nájemce povinen Pronajímateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč (slovy:
pěttisíckorunčeských) splatnou v termínu ukončení smlouvy a dále smluvní pokutu ve výši 5% (slovy: pětprocent) z
celkové škody. Smluvní pokuta je splatná do jednoho týdne od uvedeného termínu ukončení nájmu. Nájemce je
povinen odcizení vozidla neprodleně oznámit Policii České republiky a Pronajímateli.
Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně.

Pronajímatel

Nájemce

SMLOUVA O PRONÁJMU Č: xxx
Pronajímatel potvrzuje, že dne xx.xx.xxxx, xx.xx hodin od nájemce převzal předmět nájmu včetně osvědčení o
registraci vozidla (malého TP) a doplňků a příslušenství zapůjčených k vozidlu. Vozidlo bylo vráceno s konečným
stavem xxx km.
Pronajímatel:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nájemce potvrzuje, že mu byla Pronajímatelem vrácena kauce složená při předání vozidla do nájmu.
Nájemce prohlašuje, že po dobu pronájmu nevzniklo na předmětu nájmu jakékoliv poškození a předmětem nájmu
nezpůsobil na majetku třetích osob jakoukoliv škodu.
Nájemce:

