Smlouva o pronájmu vozidla Ford Transit 350M RWD L2H2, RZ: 3SX2593 (dále jen „Smlouva“)
Společnost Autoslužby Jeřábek s.r.o., sídlem Luční 207, 252 17 Tachlovice, IČ: 29005116, DIČ: CZ29005116, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159326, (dále jen „Pronajímatel“), za úplatu
pronajímá na dobu určitou motorové vozidlo kategorie N1, tovární značka: Ford, obchodní označení: Transit, registrační
značka: 3SX2593, vin: WF0XXXTTFXBK45982, palivo: nafta motorová splňující normu ČSN EN 590, (dále jen „Vozidlo“),
níže uvedenému
Společnost: ……..………………………………………………………………………………………………………………………..….
Sídlo společnosti: …………………………………………….………………………………………………………………………….….
IČ: ………………………………………………… ........... DIČ: …………………….........……………………………………….….
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………….………….
Trvale bytem: ……………………………...……………………………………………………………………………………….…….....
Datum narození: …....… / …....… / ………..........……

Rodné číslo: ………….............…………………………………………..

Číslo OP: .................................................................

Číslo ŘP: …….….……..........………, skupina: …….…....….…………

E-mail: .....................................................................

Telefonní číslo: …………………..........….….. (dále jen „Nájemce“).

Délka doby pronájmu Vozidla
Od data ……….…………… času ……….…… hodin do data ……….…………… času ……….…… hodin (dále jen „Termín“).

Cenové podmínky pronájmu Vozidla
Za ☐ 4 hodiny / ☐ 1 den* pronájmu Vozidla bude účtováno nájemné ve výši ……….…… CZK bez 21% DPH při délce
Termínu ☐ 4 hodiny

/

☐ ………… dnů*. Celkové nájemné zahrnuje bezplatný kilometrový proběh Vozidla v počtu

……….…… km za Termín. Kauce bude složena před započetím Termínu a to ve výši ……….…… CZK. Při pojistné události
uhradí Nájemce spoluúčast ve výši 10 % z pronajímatelem vyčíslené částky na uvedení vozidla do původního stavu,
minimálně 10.000 CZK,mimo poškození čelního skla, kde je spoluúčast ve výši 1.500 CZK.

Úhrada služeb
☐ S / ☐ BEZ* 21% DPH dne ……….……………… uhradil Nájemce v hotovosti Pronajímateli: nájemné Vozidla ve výši
……….…… CZK, poplatek za poskytování služeb mimo provozní dobu ve výši ……….…… CZK, zpoplatněný kilometrový
proběh Vozidla ve výši ……….…… CZK, poplatek za vystavení Potvrzení o užívání vozidla se svolením vlastníka ve výši
……….…… CZK, poplatek za snížení spoluúčasti při pojistné události na 3 % minimálně však 3.000 CZK ve výši
……….…… CZK a kauci ve výši ……….…… CZK. CELKEM UHRAZENO ……….…… CZK (dále jen "Platba").

Stvrzení Nájemce podpisem Smlouvy
Nájemce svým podpisem níže stvrzuje, že je seznámen s podmínkami pronájmu, viz Všeobecné podmínky pronájmu
vozidla, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy a že tato Smlouva je vyjádřením jeho pravé a svobodné vůle učiněné
nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si celý text smlouvy přečetl, tomuto textu rozumí a souhlasí s ním,
na důkaz čehož připojuje vlastnoruční podpis. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Pronajímatelem a Nájemcem.
Pronajímatel:

Nájemce:

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

Podpis ………………………………………………….……….…. Podpis …………………….…………………………….………….
*) Neplatné slovo škrtněte a platné slovo zakroužkujte. | OP – občanský průkaz, ŘP – řidičský průkaz
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Smlouva o pronájmu vozidla Ford Transit 350M RWD L2H2, RZ: 3SX2593
Souhlas Pronajímatele s přenecháním vozidla dalšímu řidiči
Dne ……….……………… udělil Pronajímatel Nájemci oprávnění svěřit řízení Vozidla dalším níže uvedeným řidičům starším
21 let, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění adekvátní skupiny (dále jen „Další řidič“), což pronajímatel stvrzuje níže svým
podpisem. Nájemce zodpovídá za jednání Dalšího řidiče, a že Další řidič bude dodržovat povinnosti uvedené ve Smlouvě.

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………………………………..........……………….
Trvale bytem: ……………………………...……………………………………………………………………………………….…….....
Datum narození: …....… / …....… / ……….……

Rodné číslo: ……………………………………………………..

Číslo OP: ..............................................................................

Číslo ŘP: …….….…….………, skupina: …….…….…………

E-mail: ..................................................................................

Telefonní číslo: …………………..................................….…...

Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………………………………..........………………….
Trvale bytem: ……………………………...……………………………………………………………………………………….…….....
Datum narození: …....… / …....… / ……….……

Rodné číslo: ……………………………………………………..

Číslo OP: ..............................................................................

Číslo ŘP: …….….…….………, skupina: …….…….…………

E-mail: ..................................................................................

Telefonní číslo: …………..................................………….…...

Pronajímatel:

Jméno a příjmení ………………………….………..……….…… Podpis …………………….…………………………….………….

Souhlas Pronajímatele s opuštěním Vozidla území České republiky
Dne ……….……………… vydal Pronajímatel Nájemci souhlasné stanovisko s opuštěním Vozidla za hranice území České
republiky, avšak pouze v době Termínu, což pronajímatel stvrzuje níže svým podpisem.

Pronajímatel:

Jméno a příjmení ………………………….………..……….…… Podpis …………………….…………………………….………….
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Všeobecné podmínky pronájmu vozidla
Práva a povinnosti nájemce
1. Nájemce má povinnost předat Pronajímateli při vrácení vozidla Pronajímateli, lze i v kopii, daňové doklady ke koupi paliva, kterým vybavil Vozidlo.
2. Nájemce má povinnost užívat vozidlo k účelům k jakým je určeno a způsobem jakým určil jeho výrobce – zejména není dovoleno přetěžovat Vozidlo nad
přípustnou hmotnostní mez.
3. Nájemce je povinen řídit se místními pokyny a předpisy v rámci provozu Vozidla a podmínek pojistitele předmětného vozidla.
4. Nájemce má povinnost žádat o prodloužení doby Termínu minimálně 48 hodin před uplynutím této doby. Prodloužení Termínu je možné pouze se souhlasem
pronajímatele za využití emailové komunikace. Při nedodržení sjednané délky Termínu bude nájemní sazba zpětně upravena dle aktuálního ceníku nájmu a to
v plné výši bez možnosti uplatnění individuálních cenových výhod. V případě vrácení Vozidla Nájemcem Pronajímateli po konci Termínu, bude účtováno penále ve
výši částky jednodenního nájmu předmětného vozidla + doúčtovaní neuhrazené doby pronájmu po datu konce sjednaného Termínu. Vždy dle ceníku
Pronajímatele platného v den předání Vozidla Pronajímateli.
5. Udělené pokuty při spáchání dopravního přestupku jsou vždy k tíži nájemce a Nájemce se zavazuje uhradit v takovém případě Pronajímateli poplatek ve výši 250
CZK bez 21% DPH za administrativní zatížení Pronajímatele.
6. Vozidlo mohou obsluhovat jen osoby uvedené ve Smlouvě.
7. Nájemce musí vždy po zaparkování vozidlo řádně uzamknout a klíče s dokumenty a doklady od vozidla vzít s sebou. Doporučujeme parkování na hlídaných
parkovištích, v garážích apod.
8. Nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele vozidlo vybavovat žádným zařízením ani provádět jakékoli opravy na vozidle nebo jeho částech, či jakkoliv upravovat
vozidlo a jeho části, nebo věci svěřené společně s vozidlem.
9. Nájemce je povinen bezodkladně a zpětně prokazatelným způsobem Pronajímateli nahlásit* a to i v případě pouhého podezření, a o tomto vyhotovit zápis za
použití Záznamu o dopravní nehodě, který je nedílnou součástí vozidla, že došlo k: poškození na vozidle, odcizení vozidla nebo jeho části nebo ostatní věci
svěřené společně s Vozidlem, poruše na vozidle nebo jeho části a závadě na vozidle nebo jeho části. Neučiní-li tak, bude Pronajímatelem penalizován částkou ve
výši kauce.
10. Nájemce je povinen kontrolovat stav a teplotu provozních kapalin, stav pneumatik včetně výrobcem Vozidla stanového tlaku a dalších částí vozidla, které
podléhají běžné údržbě a kontrole při jeho provozu. V případě poškození z důvodu nedodržení těchto povinností hradí nájemce újmu pronajímatele, která by
nevznikla, pakliže by jednal v souladu s tímto bodem a to včasně.
11. Odtažení Vozidla musí odsouhlasit Pronajímatelem. Náklady spojené s vyzvednutím odtaženého Vozidla např. pro špatné parkování apod., nebo náklady na
odstranění zařízení pro znemožnění odjezdu („botičky“) hradí Nájemce. Po tuto dobu hradí i cenu za pronájem v plné výši bez ohledu na daný problém.
12. Nájemce je povinen hlídat interval pravidelných servisních prohlídek (viz Předávací protokol), …, brzdových destiček. V případě, že je třeba opravu nebo servisní
prohlídku uskutečnit v průběhu nájmu, je nájemce povinen Vozidlo předat Pronajímateli bez zbytečného odkladu, aby Pronajímateli nevznikla újma. Nesplní-li
Nájemce tuto povinnost, odpovídá za vzniklé škody. Za nedodržení termínu servisního intervalu bude účtována 1 CZK za přejetý 1 km.
13. Výměnu pneumatiky (cena pneumatiky a cena práce s výměnou spojená) z důvodu poškození, nebo drobné opravy (např. výměna žárovky, oprava pneumatiky,
dolití provozních náplní atd.) zajišťuje a hradí Nájemce. Nutný souhlas Pronajímatel. Pokud je Vozidlo zaviněním nájemce nepojízdné, je tento povinen jej na své
náklady dopravit na adresu sídla Pronajímatele, přičemž tyto náklady se do spoluúčasti podle pojistné smlouvy nepočítají.
14. Nájemce je povinen vrátit Vozidlo Pronajímateli na své náklady ve stavu, ve kterém mu jej Pronajímatel předal, za jakýchkoli podmínek, na adresu kde si vůz
převzal a to nejpozději do konce Termínu pronájmu. Vozidlo se vrací Pronajímateli bezplatně v provozní dobu (pracovní dny v době od 7.00–11.30 hodin a 13.00–
17.30 hodin) a mimo provozní dobu s poplatkem ve výši 300 CZK bez 21% DPH. Nevrátí-li Nájemce vozidlo do konce Termínu pronájmu, bude tato skutečnost
oznámena Policii České republiky, jako trestný čin neoprávněné užívání cizí věci a nájemce bude penalizován částkou ve výši složené kauce.
15. Vozidlo se zapůjčuje nájemci s prázdnou nádrží. Nájemce bere na vědomí, že zbytné pohonné hmoty v palivové nádrži Vozidla po ukončení pronájmu nebudou
Pronajímatelem hrazeny a zůstávají tak k dobru Pronajímatele, respektive dalšího nájemce.
16. Bude-li vozidlo vráceno znečištěné (skvrny v interiéru, chlupy domácích mazlíčků, jehličí, bahno, apod.), či jinak poškozené (cigaretový zápach, propálené části
vozu od nedopalků, apod.), je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli náklady spojené s uvedením vozidla do původního stavu.
17. Při předání Vozidla Nájemci, předkládá Nájemce Pronajímateli 2 platné doklady totožnosti (zejména Občanský průkaz a Řidičský průkaz). Veškeré osobní údaje
klienta se zjišťují za účelem sepsání smlouvy o zapůjčení vozidla. Klient dává souhlas s jejich uveřejněním (zákon č. 439/2004 Sb., o ochraně osobních údajů).
18. Nájemce může bezdůvodně předčasně ukončit pronájem Vozidla. V případě předčasného ukončení pronájmu vozidla bude výše nájemného zpětně přepočítána
a kalkulována s výší sazby nájmu odpovídající skutečnému Termínu dle platného ceníku pronajímatele v den ukončení pronájmu Vozidla. V případě předčasného
ukončení pronájmu Vozidla Nájemcem, uhradí Nájemce storno poplatek ve výši 1 dne pronájmu Vozidla ve výši sazby jednodenního pronájmu vozidla dle ceníku
Pronajímatele platného v den předání Vozidla Pronajímateli.

Nájemce svým podpisem níže stvrzuje, že uvedeného dne si přečetl tyto Smluvní podmínky pronájmu vozidla, v celém
rozsahu jim porozuměl, souhlasí s jejich obsahem a zavazuje se k jejich dodržování.

……….……………… dne ……….………………

Jméno a příjmení …………………………………..………......…… Podpis ………………....……………..……………...……….....
*) Za využití telefonního čísla Pronajímatele +420 777 656 668 / e-mailu: rezervace@pujcovna-dodavek-praha-5.cz.
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Všeobecné podmínky pronájmu vozidla
Smluvní ujednání
1. Nájemce před započetím pronájmu Vozidla skládá kauci na úhradu újmy Pronajímatele, kterou pronajímateli způsobí nájemce, ve výši 5.000 CZK (viz str. 1
smlouvy) bez DPH. Kauce na úhradu ujmy Pronajímatele (viz str. 1 smlouvy) se vrací Nájemci ve chvíli, kdy předá nepoškozené a neznečištěné vozidlo zpět
Pronajímateli, nehrozí riziko a není podezření, že vyvstane v budoucnu újma Pronajímateli újma a Nájemce nebude mít vůči pronajímateli jakékoliv pohledávky.
2. Nájemce a Pronajímatel se dohodli na možnosti používání elektronických daňových dokladů, které Pronajímatel zašle Nájemci ve formátu PDF na e-mailovou
adresu, kterou uvedl Nájemce na straně 1/8 – Smlouva o pronájmu vozidla, a to ve lhůtě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Hlava II:
Uplatňování daně, Díl 5: Daňové doklady.
3. Osoby, zavazadla a osobní věci ponechávána ve vozidle nejsou pojištěna.
4. Nájemce odpovídá i za škody / újmu pronajímatele, které způsobila třetí osoba například další řidič nebo neznámý pachatel a také za škody způsobené vyšší mocí.
5. Nájemce je povinen užívat zabezpečovacích zařízení, kterými jsou vozy vybaveny (alarmy, zámky volantu, zámky řadicích pák apod.).
6. V případě ztráty Osvědčení o registraci vozidla část I. hradí nájemce penále ve výši 1.200 CZK. V případě ztráty přístupového klíče vozidla, klíče od mechanického
zabezpečení apod. hradí nájemce z bezpečnostních důvodů výměnu kompletní sady zámků, včetně vložek ve výši aktuálních cen nových originálních náhradních
dílů a příslušných pracovních pozic.
7. Při řešení vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku či udělených pokut při spáchání dopravního přestupku bude nájemce obeslán na nájemcem
uvedenou e-mailovou adresu a nájemce je povinen uhradit na bankovní účet číslo 223684550/0300 administrativní poplatek za zpracování ve výši 250 CZK, a to
do data lhůty úhrady přestupku.
8. V případě poškození vozidla, odcizení vozidla, ztráty či odcizení části vozidla nebo jeho příslušenství, je nájemce povinen uhradit spoluúčast na pojištění ve výši
10.000 CZK. V případě rozbití čelního okna je nájemce povinen uhradit spoluúčast ve výši 1.500 CZK. Nájemce je dále povinen uhradit jakoukoli jim zaviněnou
újmu pronajímatele, která nebude kryta pojistkou nebo uhrazena pojišťovnou (např. nehoda pod vlivem alkoholu, neplatného řidičského průkazu, atd.).
9. Při vzniku poškození na Vozidle bude výše ceny opravy poškození na vozidle určena výpočtem v systému AudaPad společnosti Audatex Systems s.r.o.,
Želetavská 1449/9, 140 00 Praha 4, za použití hodinové sazby opravy vozidel ve výši 550 CZK bez 21% DPH, v doporučených maloobchodních cenách nových
originálních náhradních dílů a PK 51 (podpůrný kód výpočtu systému AudaPad stanovující náklady na lakovací materiál) ve výši 117 %. Výpočet nákladů na
opravu poškození bude vypracován s využitím metodiky doporučené Znaleckým standardem č. I / 2005. Pronajímatel si vyhrazuje lhůtu 8 dnů na vyčíslení ujmy,
která mu vznikla v době Termínu, nebo po Termínu pokud vozidlo nebylo Pronajímateli Nájemcem řádně vráceno. Lhůta začíná běžet den po dni, kdy Pronajímatel
nabyl podezření, že mu vznikla újma ze strany Nájemce. V případech zvláštního zřetele si pronajímatel vyhrazuje právo prodloužit lhůtu na vyčíslení újmy, kterou
mu způsobí pronajímatel.
10. Je-li následkem jednání Nájemce Pronajímateli znemožněno Vozidlo pronajmout jinému nájemci po skončení Termínu pronájmu Nájemce, hradí Nájemce
takovou dobu, jakoby měl vozidlo řádně zapůjčeno a to dle ceníku Pronajímatele platného v takové době. Tj. kompenzuje Pronajímateli újmu, která by mu jinak
nevznikla.

Co podniknout v případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení vozidla, či jeho části
1. Vždy zavolat pronajímatele vozidla.
2. Sepsat všechny účastníky a svědky nehody, registrační značky vozidel zúčastněných na dopravní nehodě, nakreslit plán nehody a toto vše zapsat do formuláře
„Záznam o dopravní nehodě“, který je nedílnou součástí pronájmu Vozidla.
3. Neprodleně oznámit dopravní nehodu a rozsah škody Pronajímateli.
4. Poškozené vozidlo zabezpečit proti dalšímu poškození nebo vykradení.
5. V případě zranění musí být zraněné osobě poskytnuta ihned lékařská pomoc.
6. V případě nedodržení těchto pokynů, pozdního nebo zkresleného ohlášení nehody, bude nájemce činěn odpovědným za veškeré škody a následky.

Nájem a kauce
1. Nájem je splatný v momentu uzavření smlouvy, pokud není dohodnuto jinak. V případě pronájmu trvajícího déle než jeden měsíc je nájemné splatné pravidelně ke
každému poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, a to v hotovosti k rukám pronajímatele, nebo bezhotovostně bankovním převodem na účet č.
217542281/0300.
2. Nájemce je povinen před, nebo při převzetí vozidla k pronájmu složit k rukám pronajímatele kauci určenou na úhradu újmy pronajímatele, kterou by nájemce.
Smluvní strany se dohodly, že kauce činí, viz strana 1/8, oddíl Cena služby, za celé období pronájmu vozidla. V případě, že kauce nebyla vrácena, bude
ponechána po nezbytně nutnou dobu u pronajímatele a bude použita v plné výši nebo její části k úhradě nákladů na odstranění újmy, kterou způsobil nájemce
pronajímateli. Zbylá část kauce bude nejpozději do osmi pracovních dnů vrácena nájemci poté, co dojde k uspokojení pronajímatele, a to v hotovosti na adrese
jedné z provozoven pronajímatele, nebo bankovním převodem.

Nájemce svým podpisem níže stvrzuje, že uvedeného dne si přečetl tyto Smluvní podmínky pronájmu vozidla, v celém
rozsahu jim porozuměl, souhlasí s jejich obsahem a zavazuje se k jejich dodržován
……….……………… dne ……….………………

Jméno a příjmení …………………………………..………......…… Podpis ………………....……………..……………...……….....
Smlouva o pronájmu vozidla Ford Transit, RZ: 3SX2593
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Všeobecné podmínky pronájmu vozidla
1.Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti nájemce zaplatit pronajímateli jakékoli finanční plnění podle této smlouvy, je nájemce povinen zaplatit
pronajímateli vedle úroků z prodlení v zákonné výši i smluvní pokutu ve výši 200 CZK za každý započatý den prodlení až do jejího úplného zaplacení. Smluvní
pokuta ani její výše neomezuje ani nevylučuje nárok pronajímatele domáhat se na nájemci náhrady škody, a to i když převyšuje smluvní pokutu.
2.Nárok na zaplacení smluvní pokuty vzniká pronajímateli okamžikem prodlení nájemce s placením jakéhokoli jeho peněžitého plnění podle této smlouvy. V případě,
že pronajímateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty nájemcem, je pronajímatel oprávněn písemně vyzvat nájemce k zaplacení smluvní pokuty podle
předchozích odstavců. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení výzvy pronajímatele nájemci, a to v hotovosti k rukám pronajímatele nebo
bezhotovostním převodem na účet pronajímatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je v případě bezhotovostního převodu splněna okamžikem připsání celé
příslušné finanční částky na účet pronajímatele.
3.Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že veškerá peněžitá plnění podle této smlouvy, o jejichž splatnosti není uvedeno jinak, jsou splatná ve lhůtě do 3
pracovních dnů od doručení výzvy pronajímatele nájemci. V případě, že ke dni ukončení této smlouvy má pronajímatel neuhrazenou pohledávku, je nájemce
povinen sepsat Smlouvu o uznání dluhu na celkovou dlužnou částku se splatností max. 3 měsíce.

Povinnosti Pronajímatele
Pronajímatel je povinen poskytnout nájemci tyto služby:
1.Zákonné pojištění motorových vozidel včetně zelené karty, havarijní pojištění vozidla v rozsahu stanoveném platnými podmínkami příslušné pojišťovny na území
ČR a Evropy se spoluúčastí 10 %, min. 10.000 CZK, v případě odcizení navigace 15.000 CZK a v případě poškození skel s fixní spoluúčastí ve výši 1.500 CZK.
2.Součástí pronájmu vozidla je poskytnutí asistenčních služeb v rámci aktuálně sjednaného pojištění předmětného vozu, co do výše pojistného plnění a v rozsahu
služeb dle všeobecných, zvláštních a doplňkových pojistných podmínek aktuálně sjednaného pojištění předmětného vozidla, kdy znění těchto podmínek je
součástí dokladů pro provoz vozidla, které jsou nájemci předány společně s předmětem pronájmu (vozidla).
3.Předat nájemci vozidlo v řádném technickém stavu včetně základního povinného vybavení, s platnou dálniční známkou pro ČR s roční platností, poskytnout servis
a běžné opravy vozidla. Pronajímatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody či náklady, které vzniknou nájemci s poruchou či vadou vozidla nebo mu vzniknou
následkem poruchy či vady vozidla.

Zánik pronájmu
1.Smlouva končí předáním vozidla zpět pronajímateli, a to ve stavu původním a vyřízením nezbytných formalit. Pronajímatel vozidla si vyhrazuje právo zrušit smlouvu
o pronájmu vozidla v případě, že nájemce poruší ustanovení této smlouvy a to bez předchozího upozornění Nájemce.
2.Smlouvu může Pronajímatel ukončit okamžitě bez vědomí Nájemce, jakmile Nájemce poruší nebo nedodrží jakýkoliv bod Smlouvy.

Závěrečná ujednání
1.Smluvní strany se výslovně dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem, kterého určí pronajímatel.
2.Pronajímatel a Nájemce prohlašují, že s obsahem všeobecných smluvních podmínek pronájmu vozidla souhlasí, že byly sepsány určitě, srozumitelně, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Nájemce svým podpisem níže stvrzuje, že uvedeného dne si přečetl tyto Smluvní podmínky pronájmu vozidla, v celém
rozsahu jim porozuměl, souhlasí s jejich obsahem a zavazuje se k jejich dodržování.
……….……………… dne ……….………………

Jméno a příjmení …………………………………..………......…… Podpis ………………....……………..……………...……….....
Smlouva o pronájmu vozidla Ford Transit, RZ: 3SX2593
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Protokol o předání vozidla Ford Transit 350M RWD L2H2, RZ: 3SX2593, Nájemci
Dne ……….………………, času ………… hodin převzal Nájemce Vozidlo při kilometrového proběhu …………… km, stavu
pohonných hmot v nádrži ☐ plná (80 l) ☐ ¾ ☐ ½ ☐ ¼ ☐ téměř prázdná, dojezdu dle ukazatele …………… km a viz níže.
Vozidlo očekává servisní prohlídku každých 25 000 km proběhu / 1 rok, de facto při proběhu 75 000 km / dne 06.07.2017.*

Předaná povinná a doporučená výbava a příslušenství při půjčení nájemci:
Autolékárna → 12/2019
Tažné lano 6 000 kg
Sada žárovek
Sada elektrických pojistek
Reflexní vesta – 3 ks
Výstražný trojúhelník dle
EHK předpisu č. 27
☐ Dóza 1 l motorového oleje
5W30 – WSS-M2C913-C

☐2 ks originálních pryžových ☐ ORV** část I.
☐ Zvedák vozidla
rohoží Ford
☐ Záznam o dopravní nehodě ☐ Rukojeť zvedáku
☐ Hasicí přístroj
☐ Zelená karta → 21.04.2017 ☐ Klíč pro matice kol
☐ Autorádio na CD Ford 6000 ☐ STK → 26.04.2018
☐ Rezervní kolo – disk z oceli
☐ Autonabíječka USB + kabel ☐ Všeobecné podmínky
☐ Anténa autorádia
USB/mikro USB
pronájmu vozidla
☐ Okrasné kryty kol Ford 4 ks
☐ Dálniční známka roční pro ☐ Návod k obsluze vozidla
☐ Upínací popruh s pevností
ČR 2016
☐ Návod k obsluze autorádia
v tahu 250 kg – 3 kusy
☐ Kupón dálniční známky
☐
Pracovní
rukavice – 3 páry
☐ Karta zákazu
a
roční pro ČR 2016
☐ Ostatní: …………………………………………………………………………………………………………………………………...

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Pneumatiky: 4 ks – rozměr: 215/75 R16C, index: 113/111R. 2 ks přední – druh: letní, hloubka dezénu: 9 mm, výrobce:
Maxxis, typ: UE-168N Trucmaxx. 2 ks zadní – druh: letní, hloubka dezénu: 6 mm, výrobce: Bridgestone, typ: R623.
Rezervní kolo: výrobce Pirelli, 70% hloubka dezénu.

Popis poškození při předání vozidla nájemci:
DVEŘE P-L poškozené lakování hrany ve spoji s bočnicí o délce v součtu 1,2 dm, UZÁVĚR PALIVOVÉ NÁDRŽE chybí,
DVEŘE POSUVNÉ L promáčklina 2 x 3 cm a 2 x 2 cm v oblasti plechové výplně, PRÁH L deformace spoje o šířce 2 dm
hloubky ,2 dm, OKRASNÝ KRYT Z-L KOLA prasklina 0,5 dm, VÍKO ZADNÍ levý spodní roh ohnutý a spodní hrana
poškozené lakování, NÁRAZNÍK ZADNÍ vrypy v celé ploše, BOČNICE Z–P odřený lak hrany o šířce 3 mm a délkách 2 cm
+ 4cm + 1 cm ve spoji se zadním víkem v oblasti nad skupinovou svítilnou, PRÁH P promáčklina 1 x 1 cm uprostřed hrany
ve spoji s P posuvnými dveřmi a deformace spoje o šířce 2 dm hloubky 0,2 dm, DVEŘE POSUVNÉ P poškození laku nad
klikou o velikosti 2 x 3 mm a 2 x 9 mm, DVEŘE P-P vryp hloubky 0,5 mm o délce 20 cm ve tvaru „Z“, ....................................
.....................................................................................................................................................................................................

Nákres viditelných poškození při předání vozidla nájemci:

Pronajímatel:

Nájemce:

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

Podpis ……………………………………………………………
Smlouva o pronájmu vozidla Ford Transit, RZ: 3SX2593

Podpis …………………………………………………………....
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Protokol o předání vozidla Ford Transit 350M RWD L2H2, RZ: 3SX2593, Pronajímateli
Dne ……….……………, času ………… hodin převzal Pronajímatel Vozidlo při kilometrového proběhu …………… km, stavu
pohonných hmot v nádrži ☐ plná (80 l) ☐ ¾ ☐ ½ ☐ ¼ ☐ téměř prázdná, dojezdu dle ukazatele …………… km a viz níže.

Předaná povinná a doporučená výbava, příslušenství a daňové doklady k palivu při vratce pronajímateli:
☐ Autolékárna → 12/2019
☐Hasicí přístroj
☐ Zelená karta → 21.04.2017 ☐ Rezervní kolo – disk z oceli
☐ Tažné lano 6 000 kg
☐Autorádio na CD Ford 6000 ☐ STK → 26.04.2018
☐ Anténa autorádia
☐ Sada žárovek
☐Autonabíječka USB + kabel ☐ Všeobecné podmínky
☐ Okrasné kryty kol Ford 4 ks
pronájmu vozidla
☐ Sada elektrických pojistek USB/mikro USB
☐ Upínací popruh s pevností
☐Dálniční známka roční pro ☐ Návod k obsluze vozidla
v tahu 250 kg – 3 kusy
☐ Reflexní vesta – 3 ks
☐ Návod k obsluze autorádia ☐ Pracovní rukavice – 3 páry
☐ Výstražný trojúhelník dle ČR 2016
☐Kupón dálniční známky ☐ Karta zákazu
EHK předpisu č. 27
☐ Daňové doklady za palivo,
a
roční
pro
ČR
2016
tankované nájemce
☐ Dóza 1 l motorového oleje
☐ Zvedák vozidla
5W30 – WSS-M2C913-C
☐ Rukojeť zvedáku
☐
2
ks
originálních ☐ORV** část I.
☐ Klíč pro matice kol
☐Záznam o dopravní nehodě
pryžových rohoží Ford
☐ Ostatní výbava a příslušenství: ……………………………………………………..………………………...……………………….

Záznam o splnění prověření kontrolních bodů Pronajímatelem při převzetí vozidla od nájemce:
☐ Zápach kouře z tabákových ☐ Skvrny a mechanické ☐
Deformace
a
jiné
výrobků v kabině
poškození čalounění sedadel poškození spodní část vozidla
☐
Rýhy,
praskliny
a ☐ Znečištění od nápojů v včetně prahů – deformace
apod.
poškození od dopadu kamene okolí držáky nápojů
na všech sklech
☐ Poškození odrazových ☐ Promáčkliny a praskliny
dřevěného
obložení
☐ Vrypy na čalounění stropu ploch vnějších zrcátek
nákladového prostoru
a plastových dílech kabiny

☐ Nárazníky zespod –
škrábance a vytržení
☐ Poškození lakování vnější
strany bočnic od větví
☐ Stav a typ pneumatik

Popis poškození, která vznikla v době pronájmu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nákres viditelných poškození, která vznikla v době pronájmu:

Pronajímatel:

Nájemce:

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

Podpis ……………………………………………………………
Smlouva o pronájmu vozidla Ford Transit, RZ: 3SX2593

Podpis ……………………………………………………………
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Finanční vyrovnání mezi Pronajímatelem a Nájemcem při vrácení vozidla Ford Transit 350M
RWD L2H2, RZ: 3SX2593, Nájemcem Pronajímateli
Platby na řad Nájemce
Já, ……..……………..….…………………......………., rodné číslo ………….…………………………….….., číslo občanského
průkazu ………….…………………………….….., trvale bytem ……………………………………………………………….……....,
jsem dne ……….……………… převzal/-a od Pronajímatele v hotovosti kauci ve výši ………… CZK a přeplatek na
zpoplatněném kilometrovém proběhu Vozidla ve výši ………… CZK, což stvrzuji níže svým podpisem.

Podpis ……...…….……........…………….…….………….……

Ponechání Kauce Pronajímatelem
Pronajímatel dne ……….……………… odmítl vydat Nájemci kauci ve výši ………… CZK, což stvrzuje níže svým podpisem.
Odůvodnění nevydání kauce: ……………..……………………….…………...……………….……..…………………………………
……………..…………..………………………..…….…………………………………………..……...…………………………………..
……………..…………..………………………..…….…………………………………………..……...…………………………………..

Pronajímatel:

Jméno a příjmení …………………………………..……….……… Podpis ……...…….……........…………….…….….……….……

Vyúčtování dodatečných položek na řad Pronajímatele
☐ S / ☐ BEZ* 21% DPH dne ……….……………… uhradil Nájemce v hotovosti Pronajímateli: poplatek za poskytování
služeb mimo provozní dobu ve výši ……….…… CZK, nájemné za prodloužení termínu pronájmu Vozidla o dobu v délce
………… dnů / hodin* při ceně ve výši ………… CZK/den v celkové výši ……….…… CZK, zpoplatněný kilometrový proběh
Vozidla (nad 400 km/den) v počtu ………… km při ceně ve výši ………… CZK/km v celkové výši ……….…… CZK a
……………..…………..………………………..…….…………………………………………..……...……………………………….....
ve výši ……….…… CZK, což pronajímatel stvrzuje níže svým podpisem. CELKEM UHRAZENO ……….…… CZK.

Pronajímatel:

Jméno a příjmení …………………………………..……….……… Podpis ……...…….……........…………….…….………….……

Doporučuje nájemce opravu nebo údržbu Vozidla, nebo vylepšit poskytované služby?

☐ ANO ☐ NE

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

Žádá Nájemce zaslat e-mailem tuto Smlouvu o pronájmu vozidla?

☐ ANO ☐ NE

Žádá Nájemce zaslat e-mailem daňový doklad za úhradu poskytovaných služeb?

☐ ANO ☐ NE

Rozhlasová stanice: ……….……………… | RCZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

☐ ANO ☐ NE | Poplatek odveden dne ……….……………..

*) Neplatné slovo škrtněte a platné slovo zakroužkujte.
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