SMLOUVA O PRONÁJMU VOZIDLA A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL VOZIDLA

Pronajímatel:

Nájemce

Ing. Ondřej Hruška
Hornická 1431/24
74801 Hlučín
IČ: 88714802

tel: 736 669 094
hruska.ondra@email.cz
www.pujcovnahlucin.cz

Jméno a příjmení……………….…………………………..
Adresa ………….……………………………..……………
Číslo OP. ………………………………………………….
Číslo ŘP……………………………………………………
Telefon……………………………………………………..

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o pronájmu motorového vozidla takto:
Pronájem vozidla MERCEDES BENZ Vito, SPZ 3K9 3103, VIN WDF63970313284076,
2.2 TDI, 65 kw.
Tento automobil si nájemce převzal dle předávacího protokolu, který je součástí této smlouvy.
Nájemce se zavazuje řádně užívat a plnit všechny povinnosti spojené s jeho užíváním, zabezpečit
automobil proti krádeži a zavazuje se ho užívat tak aby nedošlo k jeho poškození.
Nájemce se seznámil s technickým stavem pronajímaného automobilu.
Nájemce je povinen při dopravní nehodě volat pronajímateli a policii příslušného státu.
Nájemce je povinen přistavit vozidlo k pravidelné garanční prohlídce po ujetí příslušných km.
Nájemce je povinen při jízdě do zahraničí obeznámit pronajímatele a bude mu vystaven písemný
souhlas pro cestování na území jiného státu.
Nájemce zaplatí při převzetí vozidla vratnou kauci 3000,-Kč.
VE VOZIDLE JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ!
Denní sazba půjčovné:
1-3 dny
4-7 dní
1200,1100,-

8-15 dní
1000,-

16-29dní
900,-

měsíc
22000,-

víkend
2200,-

V ceně denního nájmu je 300km/den. Nad 300 km/den se doplácí 2 Kč/km.
Sjednaná doba vypůjčení od……………………. do…………………………………….
Celková výše nájmu: …………………………………….

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL VOZIDLA
Nájemce přebírá vozidlo:
Typ: MERCEDES BENZ Vito, registrační značka: 3K9 3103.
Množství PHM: 10 litrů, nafta motorová.
Při vrácení vozidla bude předáno se stavem PHM: 10 litrů.
Stav km při předání:……….…………….
Pneu přední: jiné. Hloubka vzorku: 5 mm a více. Zadní pneu: jiné. Hloubka vzorku: 5 mm a více.
Druh pneu: celoroční, druh oleje pro doplnění: 5W30 longlife. Počet míst k sezení: 9
Vozidlo obsahuje veškerou povinnou výbavu – kompletní lékárnička, výstražná vesta, sada
náhradních žárovek a pojistek, zvedák a klíč na kola, tažné oko, rezervní kolo s hloubkou
vzorku: 4 mm, roční dálniční známka, včetně útržku, OTP a zelená karta, klíč k vozidlu.
Kabina i nákladový prostor se předává vyčištěný. Ve vozidle je zakázáno kouřit, přepravovat
zvířata, nebezpečné, znečišťující a zapáchající látky a předměty.
Pojištění vozidla se nevztahuje na poškození pneumatik.
Stav vozidla při předání a jeho případné poškození:

Podpisem smlouvy nájemce souhlasí s podmínkami pronajímatele uvedenými ve smlouvě o
pronájmu vozidla, s údaji v předávacím protokolu a obchodními podmínkami provozovatele.
Platné znění těchto obchodních podmínek je k dispozici v sídle pronajímatele, v každém vozidle
pronajímatele a na internetu na adrese www.pujcovnahlucin.cz
V Hlučíně dne …………………………………

______________________
Za pronajímatele

____________________
Za nájemce

Vozidlo vráceno dne: …………………………….v…………………..…… hodin.
Stav počítadla ujetých km:…………………. Množství PHM:………………………….
Nájemce prohlašuje, že nevytvořil ani neumožnil vytvoření duplikátů klíčů k vozidlu a
zabezpečovacím prostředkům.
Vozidlo vráceno s následujícími závadami a poškozením:

________________________

______________________

Za pronajímatele

Za nájemce

