Smlouva o pronájmu movité věci
dle ustanovení § 2201 a násl. Občanského zákoníku
Pronajímatel:
PNEU TOPKB s.r.o.Týnecká 815/26,779 00 Olomouc
IČO: 27817199, DIČ: CZ27817199
Email: info@topkb.cz, tel.: +420 608 174 538, +420 608 704 923

Nájemce:
jméno, příjmení:
adresa:
RČ:

OP:

ŘP:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.
Preambule
Pronajímatel prohlašuje, že níže uvedený předmět nájmu je v jeho výlučném vlastnictví, není zatížen žádnou právní ani věcnou vadou a je oprávněn předmět
nájmu pronajmout. Nájemce uzavírá tuto smlouvu za účelem montáže níže specifikovaného zařízení na vozidlo v jeho výlučném vlastnictví RZ: ……………………….
Pokud vlastníkem vozidla je osoba odlišná od nájemce, je nájemce povinen prokázat se písemným souhlasem s montáží níže uvedeného zařízení.
II.
Předmět pronájmu
Nájemce si pronajímá:
typ

střešní box
střešní box
střešní podélník
střešní podélník
nosič kol

ks

nájem od

nájem do

celkem dní

Thule Ocean 780
Thule Ranger 90
Thule WingBar + Rapid Crossroad
Thule WingBar + Rapid Railing
Thule ProRide

bez DPH

celkem bez DPH

80kč
80kč
50kč
50kč
50kč

kauce

2.000kč
2.000kč
1.000kč
1.000kč
1.000kč

III.
Platba za pronájem
Nájemce je povinen uhradit kauci ke dni zapůjčení shora uvedené movité věci s tím, že v den vrácení bude tato kauce použita k úhradě za zapůjčení shora
uvedené movité věci a vystaven daňový doklad. V případě, že by došlo k prodloužení lhůty doby, po kterou měl předmět nájmu pronajatý, je povinen doplatit
rozdíl ke dni vrácení předmětu nájmu.
IV.
Ostatní ujednání
Pronajímatel přenechává pronajímanou věc ve stavu způsobilém k užívaní dle určení a povahy půjčované věci. Po dobu nájemné smlouvy se zavazuje nájemce
provádět běžnou údržbu pronajaté věci, zejména se musí chovat tak, aby nedošlo k poškození či ke znehodnocení půjčované věci. Nájemce prohlašuje, že nemá
žádné závazky po splatnosti, že vůči němu není vedena žádná exekuce ani není vůči němu vedeno insolvenční řízení. Pro případ, že uvedené prohlášení by bylo
nepravdivé, má pronajímatel nárok odstoupit od této smlouvy, a to s okamžitou platností a dále je oprávněn požadovat náhradu škody ve výši ceny zmařeného
nájmu.
V.
Přechodná ustanovení
Veškerou montáž, tedy střešního boxu, případně i střešního nosiče provádí pronajímatel. Jakékoli reklamace a vady vzniklé montáží je nájemce povinen
reklamovat nejpozději při převzetí namontovaného či demontovaného zařízení. K pozdějším reklamacím pronajímatel nepřihlíží a nenese odpovědnost. V
případě, že současně se střešním boxem bude zapůjčen i střešní nosič, je v ceně půjčení i cena montáže střešního nosiče na přistavené vozidlo.
VI.
Závěrečná ujednání
Nedílnou součástí této smlouvy je „Půjčovní řád“, když podpisem této smlouvy nájemce potvrzuje, že se s „Půjčovním řádem“ seznámil a že je mu obsah znám.
Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právem, zejména pak občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla
uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nenápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.
v Olomouci dne:

…………………………………………………..
nájemce:

…………………………………………………..
pronajímatel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
Firma:

Cena bez DPH
+ 20 % DPH
Celkem Kč

Slovy
Přijato od

Vydal:

…………………………………………………………………………………….Účel platby: kauce

Přijal:

Půjčovní řád ke smlouvě o nájmu movité věci
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3.
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1.

1.
2.

1.
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3.
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6.
7.
8.

1.

1.
2.

1.

1.

1.
2.
3.

I.
Všeobecné podmínky
Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajímatel, jakožto podnikatel a na a straně druhé nájemce, který je takto označen ve smlouvě (dále jen
nájemce).
Nájemce je povinen se prokázat dvěma platnými doklady s fotografií nájemce (např. pas, občanský průkaz, řidičský průkaz).
Nájemce převzetím pronajatého předmětu uznává, že se pronajatý předmět nalézá v pořádku pro silniční provoz, v čistém stavu a nevykazuje žádné
poruchy. Jakékoliv doplňkové úpravy jednotlivého nájemce se zakazují ( polepy, vrtání, šroubování, apod.). V případě zjištění těchto nedostatků, bude
pronajímatel požadovat náhradu škody, a to v rozsahu hodnoty pronajímaného zařízení.
Nájemce potvrzuje tímto i převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí klíčů patřících k předmětu pronájmu.
II.
Použití pronajatého předmětu
Nájemce je oprávněn předmět nájmu užívat pouze v souladu a k účelu, ke kterému je předmět uzpůsoben. Dále se nájemce zavazuje, že o pronajatý
předmět nájmu bude řádně pečovat, ošetřovat jej a vždy zabezpečí pronajatý předmět proti krádeži.
III.
Cena nájmu, záloha, poplatky a kauce
Aktuální denní sazby pronájmu jsou k dispozici na internetových stránkách pronajímatele www.topkb.cz
Při převzetí pronajatého předmětu je nájemce povinen složit kauci, která bude po ukončení nájmu vrácena. V případě prodloužení smlouvy bude
navíc stržena úhrada za denní pronájem nad rámec původní smlouvy. V případě poškození pronajatého předmětu nebo jeho ztráty, je pronajímatel
oprávněn tuto kauci použít na úhradu nákladů spojených s opravou nebo pořízením nového předmětu stejné značky a typu včetně příslušenství.
IV.
Doba nájmu a vrácení předmětu
Minimální doba nájmu je jeden kalendářní den.
Pronajatý předmět je nájemce povinen vrátit pronajímateli po uplynutí nájemní doby v jeho otevírací době
Prodloužení nájemní doby je možné pouze písemně nebo po telefonické domluvě se souhlasem pronajímatele.
Pokud předmět nebude vrácen včas, je pronajímatel oprávněn vedle denního pronájmu účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši Kč 500,- za každý
započatý den držení předmětu. Smluvní pokutu však může účtovat do maximální výše hodnoty pronajímaného zařízení.
Při porušení smluvních podmínek nájemcem je pronajímatel oprávněn k okamžité výpovědi smlouvy.
Nájemce po celou dobu nájmu až do jeho řádného skončení ručí za všechny vzniklé škody v plné výši.
Nájemce je povinen vrátit pronajatý předmět v době a na místo určené ve smlouvě. Předmět musí být řádně vyčištěn
Nebude-li vrácen pronajatý předmět ve stanovený den, za situace, kdy se s nájemcem pronajímatel nedohodne na prodloužení doby nájmu, je
pronajímatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,-, současně je oprávněn využít českého práva k ochraně svého majetku.
V.
Stav pronajatého předmětu
Pronajímatel předává nájemci předmět pronájmu v technickém stavu odpovídajícím provozu na pozemních komunikacích, včetně příslušenství pro
jeho používání.
VI.
Prohlášení nájemce
Nájemce odpovídá za všechny jím vzniklé právní, finanční, hmotné, další újmy a škody, které vzniknou v průběhu pronájmu předmětu. Ručí i za škody
vzniklé pronajatým předmětem.
Nájemce není oprávněn bez vědomí a písemného souhlasu umožnit užívat předmět nájmu třetí osobou, zejména nesmí demonotovat a následně
montovat zařízení na jiné vozidlo než to, které je určeno ve smlouvě o nájmu.
VII.
Ochrana dat
Nájemce souhlasí s tím, že jeho osobní data budou uloženy u pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje používat osobní data nájemce pouze pro účely
smluvního vztahu. Pronajímatel bez písemného souhlasu nájemce nesmí tyto poskytnout 3 osobě, vyjma orgánům činným v trestním řízení. Nakládání
s daty je možné pouze na základě zákona o ochraně dat ČR.
IX.
Vrácení kauce
V případě, že bude na předmětu nalezena nějaká závada nebo škoda způsobená nájemcem při vrácení, bude vrácení kauce pozdrženo do doby, kdy
bude pojistná událost vyřešena pojišťovnou nebo bude známa přesná částka opravy poškozené části předmětu nebo jeho příslušenství.
X.
Závěrečné ustanovení
Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo smlouvou o nájmu
předmětu se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
Jakékoliv změny nebo dodatky těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou smluvních stran.
Nájemce stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že byl seznámen s výše uvedeným obsahem Všeobecných obchodních podmínek nájmu.

v Olomouci dne:
…………………………………………………..
nájemce:

