SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
uzavřená dle ustanovení § 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného
dne, měsíce a roku mezi

Pronajímatel:
Firma:

Nájemce:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Číslo občanského průkazu:
Číslo řidičského průkazu:
Kontaktní telefon:

takto:

1. Předmětem nájmu je užitkové vozidlo tov. zn. Renault Master 2,3 dCi, RZ 4AV0679, rok výroby
2015, výrobní číslo (VIN):VF1MAF4SE53267497 (dále jen „předmět nájmu„ nebo „vozidlo“).
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.
2. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci užívání předmětu nájmu podle této smlouvy za účelem
obvyklým a předmět nájmu nájemci odevzdat. Pronajímatel tímto rovněž odevzdává nájemci klíč
s 3 tlačítky od dveří a zapalování, autolékárnu, reflexní vestu, výstražný trojúhelník, sadu žárovek,
rezervní kolo, zvedák, zapalovač, dálniční známku pro ČR, letní pneu Dunlop 225/65 R16C
112/110R, osvědčení o registraci vozidla a doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla (dále jen „příslušenství“). Pronajímatel tímto potvrzuje, že je vozidlo
v řádném technickém stavu a že při správném použití splňuje účel pro použití dle této smlouvy.
3.1. Nájemce touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět nájmu od pronajímatele bere do
nájmu a zavazuje se zaplatit nájemné vypočtené dle obchodních podmínek pronajímatele.
3.2. 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 každou hodinu, v níž
je nájemce v prodlení, smluvní pokutu ve výši 145,-- Kč (slovy: stočtyřicetpětkorunčeských) až do
odevzdání vozidla pronajímateli, kdy je smluvní pokuta splatná.
3.3. Při převzetí vozidla je nájemce povinen uhradit kauci ve výši 5.000,-- Kč (slovy:
pěttisíckorunčeských), která je nájemci vrácena po odevzdání vozidla pronajímateli, je-li vozidlo
vráceno řádně a včas. V případě nepředložení pokladních dokladů od nákupu pohonných hmot je
kauce vrácena nájemci do 7 dní od vrácení vozidla.
3.4. Pro případ ztráty osvědčení o registraci vozidla nebo kuponu dálniční známky strany sjednávají
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) splatnou při
vrácení vozidla.
3.5. V případě, že bude vozidlo vráceno se znečištěným interiérem nebo nákladovým prostorem v míře
vyšší než je běžné, je nájemce povinen uhradit jednorázový poplatek ve výši 150,- Kč
(slovy:stopadesátkorunčeských) splatný při vrácení vozidla.
3.6. V případě, že bude vozidlo vráceno s defektem pneumatik, poškozeným/i diskem/disky, jakož i
jakýmkoli jiným poškozením do výše 100.000,--Kč (slovy: stotisíckorunčeských), je nájemce
povinen 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. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody.
V případě, že 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.
3.7. V případě, že nájemce poškodí vozidlo je povinen dále pronajímateli uhradit ušlý zisk po dobu, po
kterou je vozidlo z důvodu opravy vyřazeno z provozu (tzn. po dobu opravy v příslušném
autoservisu), a to dle nájemného vypočteného dle obchodních podmínek pronajímatele.
3.8. V případě předání vozidla nájemci nebo převzetí vozidla pronajímatelem v době mezi 21:00 a 7:00
hod. je nájemce povinen uhradit jednorázový poplatek ve výši 150,--Kč
(slovy:stopadesátkorunčeských) splatný při předání nebo převzetí vozidla.
4. Smlouva se sjednává na dobu určitou od …………… do …………….. .

5. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky č.01072016, které blíže rozvádějí práva a
povinnosti stran této smlouvy. Svým podpisem nájemce rovněž stvrzuje, že se seznámil s jejich
zněním.

V Praze, dne ...................

V .Praze, dne ...................

............................

............................

pronajímatel

nájemce

Protokol o převzetí a předání vozidla
Datum a čas počátku pronájmu vozidla: ...................................................................................................
Datum a čas skutečného předání vozidla nájemci: ...................................................................................
Stav tachometru při předání nájemci: .......................................................................................................
Stav palivové nádrže při předání nájemci: plná
Nájemce se zavazuje vrátit pronajímateli vozidlo v řádném stavu vč. příslušenství:…………………na
adrese ……………………… ..
Pronajímatel výslovně upozorňuje nájemce na následující právní či faktické vady předmětu nájmu:
………………………………………………………………….. Tyto vady však nebrání řádnému
užívání ani provozu předmětu nájmu.
Nájemce tímto potvrzuje, že mu vozidlo bylo předáno ve stavu způsobilém k jeho řádnému užití.

V .Praze, dne ...................

V Praze, dne ...................

............................

............................

pronajímatel

nájemce

Protokol o vrácení vozidla
Strany smlouvy tímto potvrzují, že dne ……………..v ............... hod. nájemce vrátil a pronajímatel
převzal vozidlo vč. příslušenství na adrese Pod Višňovkou 1663, Praha 4.
Vozidlo bylo vráceno řádně a včas.
Vozidlo bylo vráceno poškozené v tomto rozsahu:

V Praze, dne ...................

V Praze, dne ...................

............................

............................

pronajímatel

nájemce

