Nájemní smlouva č. ……
Petr KLEIN,Mariánské nám.640,KRUPKA, PSČ 41742,provozovna: Trávnice 202, TURNOV 51101
IČO 03771571 , tel. 739168300
(dále jen „pronajímatel“)
a
Paní/Pan
Jméno:
Příjmení:

Adresa:

Č. ŘP

Č. OP

Další doklad:

(dále jen „nájemce“)
I.
Obecná ustanovení
1.

Pronajímatel uzavírá s nájemcem písemnou „Smlouvu o nájmu vozidla“ (dále jen „smlouva“).

2. Smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce se
zavazuje zaplatit nájemné včetně vratné kauce. Smlouva se uzavírá podle § 630 a násl. Obchodního zákoníku
(dále jen „Obch. zák.“), a to vždy jen na dobu určitou, s fyzickou osobou navíc vzhledem k ustanovení § 262
odst. 1 obch. zák.
3.

Podmínky smlouvy se dále řídí půjčovním řádem, s nímž byl nájemce seznámen.. Nájemce svým podpisem ve
smlouvě potvrzuje, že se s jeho obsahem před uzavřením smlouvy seznámil.
II.
Pojištění

1.

Nájemce bere na vědomí, že vozidlo je pojištěno pouze v rozsahu zákonné odpovědnosti z provozu
motorového vozidla.

2.

Nájemce zodpovídá za škody, které vznikly nedbalostí, úmyslem, nedodržením podmínek půjčovního řádu
nebo nedodržením technických podmínek provozu vozidla stanovených výrobcem, jejichž znalost v potřebném
rozsahu tímto potvrzuje. Pronajímatel je oprávněn škodu strhnout z vratné kauce.

3.

Pokud dojde v souvislosti s předmětem nájmu k poškození dalších osob, je nájemce povinen tuto událost
ohlásit bez zbytečného odkladu pronajímateli. Nesplní-li nájemce tuto povinnost, bude případný postih
uplatněný z tohoto důvodu uplatněný pojišťovnou vůči pronajímateli vymáhán na nájemci.

4.

Zněním předchozích odstavců není omezeno případné regresní právo pojišťovny vůči nájemci.

5.

Pronajímatel si vyhrazuje právo požadovat na nájemci náhradu škody způsobené v souvislosti s provozem
vozidla třetí osobě, která nebude uhrazena pojišťovnou.

III.
Výše nájemného a kauce

1. Sazby nájemného včetně zálohy na nájemném jsou uvedeny v ceníku, s nímž byl nájemce seznámen.
2.

Minimální nájemní doba je 8 hodin.

3.

Nájemné je splatné při vrácení vozidla nebo po uplynutí sjednané doby nájmu podle toho, co nastane dříve.
Kauce je splatná při převzetí vozidla.

4.

V případě, že dojde k vrácení vozidla dříve než je sjednáno ve smlouvě, přizpůsobuje se tomuto i výše
nájemného, a to dle platného ceníku nájemného. Pronajímatel může účtovat smluvní pokutu 300,- Kč za každý
den předčasného vrácení.

IV.
Předání vozidla
1.

Pronajímatel předává nájemci vozidle v sídle provozovny a v době stanovené ve smlouvě. Po celou dobu trvání
smluvního vztahu pronajímateli za dopravní prostředek plně odpovídá osoba, která smlouvu podepsala.
S vozidlem zákazník přejímá dva doklady – osvědčení o technickém průkazu a doklad o pojištění.

2.

Při předání vozidla zástupce pronajímatele a nájemce společně provedou kontrolu stavu podle “Záznamu o
kontrole”, který je přílohou této smlouvy. Převzetím vozidla nájemce stvrzuje výsledek kontroly. Záznam o
kontrole se stává nedílnou součástí smlouvy.
V.
Povinnosti nájemce

1.

Počínat si tak, aby na vozidle nevznikla škoda. Vzniklou škodu na vozidle bezodkladně oznámit pronajímateli.

2.

Nájemce se nesmí s vozidlem zúčastňovat soutěží, předat je k užívání jinému, používat je ke cvičným jízdám a
přetěžovat je.

3.

Nájemce nese odpovědnost za škodu na dopravním prostředku, jestliže škodu způsobil on sám, anebo pokud ji
způsobily osoby, jímž umožnil k dopravnímu prostředku přístup.

4.

Nájemce je povinen neprodleně ohlásit pronajímateli každou škodu vzniklou v souvislosti s provozem vozidla
a tuto škodu doložit dokladem o ohlášení policii v případech, kdy je taková povinnost stanovena závazným
předpisem nebo je podmínkou plnění pojišťovny z povinného ručení. Pokud nájemce nenahlásí škodu vůbec
nebo pozdě, nese odpovědnost z regresu pojišťovny uplatněného vůči pronajímateli. Peněžité pokuty za
přestupky v silničním provozu uhradí nájemce.

5.

Nájemce je povinen udržovat dopravní prostředek ve stavu, v jakém ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému
opotřebení. Nájemce je povinen motocykl připoutat řetězem k nepřemístitelnému předmětu, pokud se od něj
vzdaluje tak, že nemůže zasáhnout při pokusu o krádež.
VI.
Zánik užívacího práva a vrácení vozidla

1.

Právo užívat vozidlo zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána, nebo zničením dopravního
prostředku.

2.

Po zániku práva užívat vozidlo je nájemce povinen vrátit dopravní prostředek v době uvedené ve smlouvě do
místa, kde jej převzal.

3.

Pokud nájemce pronajímateli nájemcem nevrátí vozidlo ve stanovený den a hodinu a nepřijme-li pronajímatel
vysvětlení prodlevy a náhradní termín vrácení, vyhrazuje si pronajímatel právo prohlásit dopravní prostředek
za odcizený a učinit o tom trestní oznámení u policie.

4.

Bude-li nájemce s vrácením vozidla v prodlení, zavazuje se pronajímateli uhradit za každých započatých 24
hodin prodlení v plné výši nájemné stanovené ve smlouvě a navíc mu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,Kč za každých započatých 24 hodin prodlení, i když prodlení nezavinil.

5.

Nájemce je povinen pronajímateli uhradit škodu vzniklou na předmětu nájmu jeho opotřebením nad míru
obvyklou.

6.

Pokud nájemce vrátí vozidlo s nedoplněnou nádrží pohonných hmot, uhradí hodnotu chybějících pohonných
hmot a smluvní pokutu ve výši 100,-Kč.

7.

O vrácení dopravního prostředku bude sepsán protokol podle přílohy č. 2.. Nájemce je povinen do tohoto
protokolu uvést všechny závady a události z průběhu nájmu, které se vymykají běžnému užívání vozidla.
VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
V Turnově dne ……………………..
Pronajímatel

Nájemce

Příloha č. 1 k nájemní smlouvě č.
Předávaný motocykl SPZ:
Záznam o předání nájemci
křížkem vyznačeno splnění
Výsledek zkušební jízdy – bez závad
Stav tachometru ……………………….
Nájemce seznámen s ovládáním a obsluhou: zejména benzín natural 95, dojezd ca. 150 km na
nádrž, používat hlavní stojan (ne boční), nestavět směrem z kopce, po zvednutí případně ležícího
motocyklu půl hodiny nestartovat, zamykat řetězem a zámkem řízení, nožní startér, světla a blinkry
Příští pravidelná prohlídka v sídle pronajímatele nejpozději dne…….. nebo při stavu tachometru
……, podle toho co nastane dříve
Doklady – SPZ na TP odpovídá VIN, doklad o pojištění odpovídá SPZ
Zjištěné závady zde vypsány:

Přilby převzaty, počet ……………
Výbava (lékárna, řetěz, motozámek, nářadí)
Osvětlení včetně blinkrů funkční
Pneumatiky (tlak, vzorek, neporušenost pláště)
Brzdy (funkčnost, volný chod páčky v toleranci)
Seznámení s ceníkem a půjčovním řádem
Kauce ve výši Kč ……… zaplacena

Datum a hodina předání:

Podpis nájemce:

Razítko a podpis pronajímatele:

Příloha č. 2 k nájemní smlouvě č.
Předávaný motocykl SPZ:
Záznam o vrácení nájemcem:

Datum a hodina vrácení:
Stav tachometru:

Výbava kompletní:

Chybějící palivo:
Poškození:

Poruchy, závady a události během provozu:

Nájemcem zaplacená kauce vrácena:
Podpis pronajímatele:

Podpis nájemce:

