NÁJEMNÍ SMLOUVA
Tato nájemní smlouva (dále jen „smlouva“) byla uzavřena dnešního dne mezi:

kancelář příjmu a
výdeje vozidel 102 00 Praha 15 – Hostivař, Hornoměcholupská 561/60 IČ: 28924096, DIČ:
LAUNDRY & RENT s.r.o., se sídlem Zásmuky, Barákova 287, okres Kolín, PSČ: 281 44,

CZ28924096, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153441,FIO banka a.s.,
220 052 9098 / 2010, jednající Milan Berka, jednatel (dále jen „pronajímatel“)
a
Firma/Jméno:
se sídlem/bydliště:
jednající/zastoupený:
OP: RČ:
ŘP:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
bankovní spojení:
……………………. číslo účtu:
…………………….
(dále jen „nájemce“ a společně s pronajímatelem dále jen „smluvní strany“)
1.

Předmět smlouvy a podmínky nájmu

1.1 Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci k dočasnému užívání v souladu s účelem nájmu (jak je definován
níže) vozidlo (jak je definováno níže) za podmínek stanovených touto smlouvou na dobu nájmu (jak je definována
níže) a za nájemné (jak je definováno níže) a nájemce vozidlo za takových podmínek k dočasnému užívání přijímá.

1.2 Předmět nájmu (dále jen „vozidlo“):
tovární značka:
typ:
registrační značka:
VIN:
palivo:
zvláštní výbava:
doklady:
klíče:

Volkswagen
Transporter Kombi Long 2,0 TDI 103kW
1SV 0286
WV2ZZZ7HZCH099496
diesel
gumové koberce, DZ ČR, hav. pojištění se spoluúčastí 10% min. 10.000,ORV, formulář „Oznámení o dopravní nehodě“ - zelená karta
1 ks od vozidla

1.3 Doba nájmu (dále jen „doba nájmu“):
1.4

ode dne uzavření této smlouvy do

Místo a čas vrácení (dále jen „místo a čas vrácení“): kancelář pronajímatele,

1.5 Účel nájmu (dále jen „účel nájmu“):

služební cesta

1.6 Nájemné (dále jen „nájemné“):

2200 Kč (včetně DPH) za 24 hodin

1.7 Kauce (dále jen „kauce“):

25 000 Kč

. hodin

1.8 Oprávněná osoba (dále jen „oprávněná osoba“):
1.9 Limity (dále jen „limity“):

bez limitu km za 24 hodin/max.3500km/ 4,-/km nad limit

1.10 Území (dále jen „území“):

Česká republika a státy EU (mimo H, PL, RO, BG)
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2.

Předání vozidla

Při uzavření této smlouvy pronajímatel předal nájemci a nájemce převzal od pronajímatele vozidlo. Nájemce tímto
prohlašuje a potvrzuje, že (i) veškeré údaje jím poskytnuté pronajímateli jsou pravdivé a úplné, (ii) oprávněná osoba je
plně způsobilá a má nezbytná oprávnění k užívání vozidla v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy,
(iii) byl seznámen s obsluhou vozidla a návodem k užívání a údržbě vozidla, (iv) vozidlo mu bylo předáno čisté,
nepoškozené, s výjimkou povrchových poškození zobrazených v schématickém nákresu vozidla připojeném k této
smlouvě jako nedílná součást Všeobecných smluvních podmínek, s povinnou a zvláštní výbavou, doklady a klíči dle
článku 1.2 této smlouvy, s veškerými provozními náplněmi a ve stavu způsobilém k užívání v souladu s touto smlouvou a
příslušnými právními předpisy a (v):
3.

Další ujednání
Další řidič:

4.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž pronajímatel i nájemce obdrží jeden výtisk.
4.3 Tato smlouva vyjadřuje úplné a výlučné vzájemné ujednání smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy.
Tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje veškerá předchozí ústní a písemná ujednání smluvních stran, týkající se
předmětu této smlouvy. Měnit nebo rušit tuto smlouvu je možné pouze písemně. Jakékoli změny této smlouvy
podléhají souhlasu obou smluvních stran.

4.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou rovněž Všeobecné smluvní podmínky, které jsou k této smlouvě připojeny a
s jejichž obsahem jsou smluvní strany seznámeny. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a
Všeobecnými smluvními podmínkami mají ustanovení této smlouvy přednost.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, uzavření této smlouvy je
projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a tuto smlouvu neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek.

V Praze dne

v

pronajímatel:

_______________________

hodin

nájemce:

_______________________
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