SMLOUVA O NÁJMU PŘÍVĚSNÉHO VOZÍKU
1. Pronajímatel :

AUTODAST
Daniel Stuchlík
Slezská 588
73514 Orlová
Telefon:776 838 080, 605 205 666
www.autodast.cz, info@autodast.cz

2. Nájemce:
Jméno a Příjmení:

Tel:

Adresa
SPZ tažného voz.

OP:

ŘP:

3. Předmět nájmu:
3.1 Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci do užívání přívěsný vozík (dále jen přívěs)
včetně příslušenství : SPZ: 4T43605
VIN: SZRB10000B0010308 po dobu a za
podmínek dále uvedených v této smlouvě.
3.2 Nájemce se zavazuje za dočasné užívání přívěsu zaplatit sjednaný nájem po dobu a za
podmínek dále uvedených v této smlouvě.
4. Doba nájmu:
4.1.Nájemné se sjednává na dobu: určitou
OD Dne:

OD hod:

DO Dne:

DO hod.:

Místo předání: Slezská 588, Orlová – 3, 73514
5. Úplata za nájem:
5.1 Nájemce je povinen pronajímateli za užívání přívěsu částku 250,-Kč/den
5.2 Kauce činí 1000,-Kč je vratná a pronajímatel ji může použít na náklady vzniklé porušením
smlouvy nájemcem na náklady škody způsobené nájemcem na předmětu nájmu.
5.3 Nájemné je splatné při převzetí přívěsu. V případě prodloužení nájmu po uplynutí nájemní doby
uvedené ve smlouvě je nájemce povinen telefonicky kontaktovat pronajímatele.
5.4 V případě nedodržení podmínek čl.4 této smlouvy bude předmět nájmu považován za zcizený a
toto bude neodkladně hlášeno Policii ČR.
5.5 Úhrada za nájem obsahuje:
Letní nebo zimní sadu pneumatik, povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 50/50,
mezinárodní pojištění odpovědnosti – zelená karta
5.6 Úhrada za nájem nezahrnuje náklady na opravy defektů pneumatik, případné škody způsobené
na pneumatikách a discích.
6. Práva a povinnosti stran:
6.1 Pronajímatel předává nájemci přívěs v době dle čl.4 této smlouvy, v řádném technickém stavu,
způsobilý k provozu a k užívání v souladu s obecně závaznými právními předpisy, spolu s doklady .
6.2 Pojištění se nevztahuje:
- na škody vzniklé na pojištěném přívěsu způsobené osobou, která řídila vozidlo a v době pojistné
události nevlastnila předepsané řidičské oprávnění k řízení vozidla nebo jí toto oprávnění bylo
příslušnými orgány zadrženo
- byla – li pojistná událost způsobena osobou, která řídila pojištěné vozidlo po požití alkoholu nebo
psychotropních látek nebo prostředků.
6.3 Nájemce je povinen pečovat o to, aby na přívěsu nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému
opotřebení, ztrátě či zničení. Vzniklou škodu, zničení či ztrátu je nájemce povinen hlásit pronajímateli.
Dále je nájemce povinen dodržovat a nepřekračovat parametry dle platné legislativy a dle technického
průkazu přípojného a tažného vozidla.
Daniel Stuchlík AUTODAST, Slezská 588,Orlová, 73514
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6.4 Nájemce není oprávněn dát přívěs do pronájmu nebo půjčit jiné osobě.
6.5 Nájemce je povinen, v případě dopravní nehody jejímž účastníkem bude dopravní prostředek,
který je předmětem této smlouvy, dopravní nehodu ohlásit orgánům dopravní policie a současně
pronajímateli. Obdobným způsobem nájemce postupuje i v případě odcizení přívěsu nebo jeho
poškození.
6.6 V případě poškození, ztráty nebo odcizení nebo některé jeho části má nájemce finanční
spoluodpovědnost. Škody, u nichž nájemce nedoloží potvrzení policie ČR, se považují za škody
způsobené nájemcem. Přívěs je pojištěn se spoluúčastí dle platného ceníku. Při pojistné události tuto
část hradí nájemce. V případech kdy se pojištění nevztahuje na krytí vzniklých škod, je nájemce
zodpovědný za celou výši škody a je povinen ji uhradit do 7 dnů od vzniku události.
6.7 Vznikne-li na přívěsu škoda způsobená hrubým porušením povinností ze strany nájemce (požití
alkoholu apod.), je nájemce povinen uhradit pronajímateli náhradu škody, jež není kryta uzavřenými
pojistnými smlouvami, do 7 dnů ode dne vzniku události.
6.8 V případě ztráty osvědčení o technickém průkazu v průběhu doby nájmu je nájemce povinen
uhradit nezbytně vynaložené náklady spojené se zajištěním nového osvědčení o technickém průkazu
nebo klíče do 7 dnů ode dne vzniku události..
V případě porušení bodu 6.3 se nájemce zavazuje uhradit v plné výši poškození přívěsu,
max.však 130.000,-(slovy stotřicettisíckorun) do 30 kalendářních dnů ode dne vzniku události. Výši
poškození určuje majitel.
7. Skončení nájmu
7.1 Nájemní vztah zaniká dnem a hodinou uvedenou ve smlouvě, příp. výpovědí ze strany nájemce
nebo pronajímatele.
7.2 Nájemce je povinen vrátit vyčištěný přívěs pronajímateli v době a na místě dle č.4 této smlouvy.
7.3 V případě, že nájemce nevrátí přívěs pronajímateli v době dle č.4 této smlouvy, je povinen platit
sjednané nájemné až do vrácení přívěsu a navíc je povinen hradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za
každých započatých 24hod prodlení s vrácením se vystavuje možnosti stíhání orgány Policie ČR.
8.Ostatní ujednání
8.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.
8.2 Smlouva bude vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každá strana obdrží po jedné.

V Orlové dne: …………………….2014

…
Pronajímatel: ………….………………..….

Nájemce: ……………...……………..…
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