SMLOUVA O NÁJMU VĚCÍ (sportovního zboží - elektrická koloběžka)
Dle ust. §663 a násl. občanského zákoníku:
Pronajímatel:

Nájemce:

Vojtěch Čáp

Jméno a příjmení: ………………………………………………….

nám. Mládežníků 677
278 01 Kralupy nad Vltavou

Datum narození : ………………………………………………………..

tel. 775363313

Ulice: ……………………………………………………………………….

IČO: 66397081

Město:……………………………………………….PSČ………………

Provozovna:

ČÍslo O.P.:……………………………………………………………….

Restaurace Na Knížecí
nám. Míru 23

E-mail:………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………….

277 01 Dolní Beřkovice
tel.: 315695472
www.restaurace-na-knizeci.cz

PŘEDMĚT NÁJMU

TERMÍN OD - DO

KS

Elektrická koloběžka
Nitro scooters
Helma

POŘIZOVACÍ
CENA/ 1KS
12 000,500,-

Ceník:
Půjčovné elektr. Koloběžky
helma
vratná záloha

½ hodiny

100,-Kč

1hodina

200,-Kč
50,-Kč
500,-Kč

Pronajímatel a nájemce uzavírají smlouvu o nájmu věcí, kterou pronajímatel přenechává nájemci do užívání
níže specifikované věci na určitou dobu a nájemce se zavazuje uhradit za jejich nájem pronajímateli úplatu
ve sjednané výši (viz. ceník) a po uplynutí sjednané doby pronajaté věci vrátit.
Účastníci prohlašují, že pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu do užívání ve stavu způsobilém
jeho obvyklému užívání.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené podmínky nájmu (půjčovní řád),což nájemce stvrdí
odsouhlasením podmínek a zaplacením půjčovného včetně vratné zálohy a tyto podmínky se zavazuje
dodržovat.
V ………………………………dne…………………………
……………………………………………………

…………………………………………..

PRONAJÍMATEL

NÁJEMCE

PODMÍNKY NÁJMU (PŮJČOVNÍ ŘÁD)
1) Nájemce je povinen uhradit plnou výši nájemného (viz. ceník) v hotovosti ihned po podepsání smlouvy.
Pro uskutečnění výpůjčky je nutné uhradit vratnou zálohu (viz. ceník).
Tato vratná záloha bude vrácena po kontrole předmětu nájmu pronajímatelem, popřípadě krácena.
2) Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení 2 dokladů totožnosti (řidičský nebo občanský
průkaz,cestovní pas)
3) Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve stavu, ve kterém ho převzal a v dohodnutém termínu.
4) Nevrátí- li nájemce z jakéhokoli důvodu předmět nájmu,zavazuje se uhradit jeho cenu dle pořizovací
ceny předmětu nájmu (viz. Tabulka výše) v plné výši.
5) Vrátí-li nájemce předmět nájmu opožděně, zavazuje se uhradit částku dle ceníku. Při předčasném
vrácení předmětu nájmu nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného.
6) Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu pouze k účelu ke kterému je určeno a to řádným způsobem
odpovídající povaze a určení pronajaté věci.
Nájemce je povinen zacházet s předmětem nájmu tak, aby nedošlo k jeho poškození a nadměrnému
opotřebení.
7) V případě poškození předmětu nájmu vzniklé z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných příčin
způsobených nájemcem, nebo neznámým viníkem, hradí poškození v plné výši nájemce.
8) Nájemce není oprávněn provádět změny na věci nájmu.
9) Nájemce není oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu.
10)Věc nájmu je nájemce povinen zabezpečit proti krádeži. V případě krádeže předmětu nájmu se nájemce
zavazuje uhradit cenu předmětu nájmu v plné výši.
11) Při silném znečištění předmětu nájmu, bude vratná záloha krácena o 100 – 200,- Kč za čištěni.
12) Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat předpisy o bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích(aktualizovaný zákon č.361/2000Sb.)
Pronajímatel nenese odpovědnost za úrazy a škody způsobené provozem předmětu nájmu.
13) Nájemce se seznámí s doporučením pro používání předmětu nájmu od obsluhy.
14) Předmět nájmu je třeba zkontrolovat, zda je kompletní, nepoškozený a čistý.
15) Nájemcem musí být osoba starší 18-ti let.
16) Při závazné rezervaci bude účtován rezervační poplatek ve výši 50% půjčovného.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.
Doporučujeme chránit si kotníky pevnou obuví a požívat helmu.
V ………………………………dne…………………………
……………………………………………………

…………………………………………..

PRONAJÍMATEL

NÁJEMCE

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů pronajímatel, prodejce řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Svou objednávkou souhlasí nájemce,kupující s tím, aby byly jeho osobní údaje zpracovány pro další využití na dobu neurčitou.
Zákazník má kdykoliv právo požádat o vyřazení svých údajů z databáze, popřípadě upravit údaje o své osobě.

