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Smlouva o pronájmu vozidla
_č.___________
uzavřená mezi:
Pronajímatelem vozidla:
firma:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastupuje:
Tel.:
zápis/registrace:
a
Nájemce vozidla:
Jméno a příjmení (firma), č.OP (IČ), RČ (DIČ), adresa

Předmětem smlouvy je: pronájem obytného vozidla (OV nebo vozidlo) včetně příslušenství pronajímatelem nájemci na
dobu uvedenou v této smlouvě, a to za úplatu.
druh vozidla:
typ vozidla:
identifikační číslo vozidla (VIN):
rok výroby:
SPZ/reg. zn.:
_________________________________
1) Termín zapůjčení:
Tato smlouva je platná podpisem stran.
Tato smlouva je účinná od dne:
………… a účinnost končí dne: ………..., a to v časech uvedených jako čas předání a čas
vrácení. Doba účinnosti smlouvy je i dobou nájmu.
2) Povolené země (státy):
Státy na kontinentu:
Do tohoto regionu může nájemce s OV vycestovat.

Evropa

3) Čas a místo předání vozidla:
Parkoviště Jihlavská 3, 62500, Brno
………………. hodin: 9.00
Vozidlo se předává v 9.00 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 16.00 hodin posledního dne půjčení, pokud není
s pronajímatelem dohodnuto v jinak.

4) Čas a místo vrácení vozidla:
Parkoviště Jihlavská 3, 62500, Brno
………………. hodin: 16.00
Vozidlo se předává v 9.00 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 16.00 hodin posledního dne půjčení, pokud není
s pronajímatelem dohodnuto jinak.
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______________________________________________________________________________________________
5) Nájemné :

Nájemné za vozidlo:

…………

Kč včetně DPH

Servisní odměna:

1500,-

Kč včetně DPH

Celkem:

………...
Kč včetně DPH
_________________________________
Součástí OV je jídelní sada, campingový nábytek pro 4 osoby, chemie do WC, 2 PB láhve s PB, autorádio s CD, monitor s DVD
a toto příslušenství je zahrnuto v nájemném za vozidlo.

6) Platební podmínky :
a) Záloha + doplatek:
Platba zálohy na základě smlouvy o nájmu vozidla ve výši 30% z ceny půjčovného, což činí: ………… Kč do pěti
pracovních dní na níže uvedený účet pronajímatele, nebo v hotovosti. Doplatek + servisní odměnu nájemce uhradí převodním
příkazem nebo v hotovosti nejpozději v den převzetí vozidla. Záloha slouží pro závaznou blokaci termínu.
b) Kauce:
Kauci uhradí nájemce při převzetí vozidla, tj. nejpozději v den účinnosti smlouvy. Kauce činí 25.000,- Kč. Kauce je
vratná. Pronajímatel má právo z kauce uhradit případnou náhradu škod spojených s likvidací drobných poškození způsobených
nájemcem. Tím se rozumí takové poškození OV, na které se nevztahuje pojištění vozidla. Poškozené díly se hradí v plné výši
dle ceníku dodavatele + k tomu cena práce za uvedení v předchozí stav.
c) Servisní odměna
Jedná se o odměnu pro pronajímatele za přípravu OV bez ohledu na dobu nájmu (vyčištění, umytí, plná nádrž vody,
2 plné PB láhve, čistá prostěradla, kontrola tlaku v pneumatikách, dolití kapalin do ostřikovačů, kontrola dalších kapalin,
chemikálie do WC, školení a poučení před převzetím, kontrola brzd a motorové části, administrativa).
d)
-

Platby za úklid vozidla:
platba při vrácení nevyčištěného vozu 1.500,- Kč bez DPH
platba při vrácení silně znečištěného vozu 5.000,- Kč bez DPH
platba při vrácení nadměrně znečištěného vozu 7.000,- Kč bez DPH
platba při vrácení vozu s nevyprázdněnou odpadní nádrží a WC nádrží 1.500,- Kč bez DPH (použije se vedle
předchozích plateb)

e) Veškeré platby se provádí v hotovosti nebo platebním příkazem na číslo účtu vedené mBank
č.ú.: ………………………………………(variabilní symbol je číslo faktury).

7) Práva a povinnosti stran (podmínky nájmu):
a) Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajímatel a na druhé straně nájemce.
b) Nájemce převzetím vozidla uznává, že vozidlo je v pořádku v provozuschopném a čistém stavu a nevykazuje žádné
viditelné poruchy a že je ve stavu popsaném v této smlouvě nebo předávacím protokole. Nájemce je povinen zdržet
se porušení plomby u tachometru, manipulace s počítadlem kilometrů a obsahem nádrže. Nájemce nese odpovědnost
za kompletnost příslušenství vozidla.
c) Nájemce převzetím OV potvrzuje tímto i převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí klíčů patřících k vozidlu a zavazuje se podepsat předávací protokol.
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a) Nájemce je povinen zacházet s vozidlem tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě nebo zničení nebo újmě na cizím
majetku a smí jej používat pouze pro účely, k nimž je určeno. Nájemce je povinen používat všechna zabezpečovací
zařízení, pokud jsou součástí výbavy.
b) Vozidlo smí řídit pouze nájemce, pokud není dohodnuto jinak ( dle odstavce l ). Nájemce nesmí dát vozidlo do
podnájmu třetí osobě.
c) Nájemce nesmí s vozidlem vycestovat do jiné země/státu nebo do jiného regionu, než je ve smlouvě uvedeno.
d) Použití pronajatého vozidla k osobním obchodním nebo reklamním záležitostem či přepravě nákladu je možné pouze
na základě písemné smlouvy odlišné od této smlouvy.
e) Použití vozidla pro závodní či soutěžní činnost nebo testování je zakázáno.
f) Pronajaté vozidlo nesmí být použito k odtahu dalších vozidel.
g) Vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 10 %, minimálně 15.000,- Kč, součástí dokladů je i potvrzení o
zákonném pojištění, zelená karta a sešit INFORMACE (Havarijní pojištění, pojištění Odpovědnosti z provozu vozidla +
karta assistance).
h) Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli spoluúčast za poškození vozidla v plné výši (10 % min. 15.000,- Kč). Při
prokázání spoluviny na ztrátě (nezamčené a nezabezpečené vozidlo, otevřená okna, parkování na odlehlém místě
apod..) se zavazuje uhradit celou vzniklou škodu sníženou o plnění pojišťovny.
i) Nájemce potvrzuje způsobilost osoby, která bude vozidlo řídit a bere za ni dle této smlouvy veškerou hmotnou
odpovědnost.
j) Jestliže nájemce vozidlo vrátí pronajímateli po dohodnutém termínu, nebo v takovém stavu, že ho další nájemce
nemůže používat a pokud je toto způsobeno jeho vinou, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši
dvojnásobku denní sazby nájemného uvedené v odst. 5 této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty nebo vznikem
nároku na účtování smluvní pokuty nezaniká pronajímatelovo právo na náhradu škody. Nájemce bere na vědomí, že
náhradu škody, kterou uplatní další nájemce vůči pronajímateli proto, že nájemce nevrátil vozidlo včas, nebo
v takovém stavu, že ho další nájemce nemůže používat, přeúčtuje pronajímatel nájemci v plné výši.
k) Pronajímatel nebude účtovat smluvní pokutu v případě, že vozidlo mělo technickou závadu, či došlo k poškození OV
bez zavinění nájemce .
l) Veškeré opravy nebo investice, vzniklé během zapůjčení nutno konzultovat s pronajímatelem. Pokud bude nezbytná
oprava OV, musí být provedena v autorizovaném servisu.
m) Při nehodě či při výskytu škody je nájemce povinen neprodleně informovat policii a pronajímatele. Na místě nehody
či vzniklé škody zapsat jmenovitě spoluúčastníky či svědky včetně jejich adres a nepředávat vinu na jinou třetí osobu.
Nutné vyprošťovací náklady nebo náklady na opravu budou pak v každém případě vyžadovány pronajímatelem
k uhrazení od nájemce snížené o plnění od pojišťovny. V každém případě je nájemce pro pronajímatele povinen
vyhotovit bez prodlení detailní zprávu o nehodě či škodě a nehodu vhodným způsobem zadokumentovat (např.
fotografie).
n) Při nedodržení platebních podmínek nájemcem má pronajímatel právo od této smlouvy odstoupit bez nároku nájemce
na jakékoliv plnění od pronajímatele.
o) Nájemce přebírá vozidlo s plnou nádrží a vrací s plnou nádrží. V ceně půjčovného jsou 2 PB lahve s PB, chemie do
WC – jejich obsah uživatel při vracení nedoplňuje.
p) Veškeré osobní údaje klienta se zjišťují za účelem sepsání smlouvy o zapůjčení vozidla. Klient dává souhlas s jejich
uveřejněním (Zákon 439/2004 Sb. O ochraně osobních údajů).
q) V zimních měsících, se vozy z vnějšku nemyjí a nedoplňuje se voda do nádrže z důvodu možnosti
zamrznutí.
r) Ve voze je zákaz kouření a pobytu – převozu domácích zvířat
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8) Storno podmínky:
Odstoupí-li nájemce od této smlouvy, zaplatí pronajímateli odstupné takto:
a) odstoupení od smlouvy 60 dní a více před datem účinnosti smlouvy činí odstupné 20% ceny nájemného
b) odstoupení od smlouvy 59 až 50 dní před datem účinnosti smlouvy činí odstupné 30% ceny nájemného
c) odstoupení od smlouvy 49 až 30 dní před datem účinnosti smlouvy činí odstupné 50% ceny nájemného
d) odstoupení od smlouvy 29 až15 dní před datem účinnosti smlouvy činí odstupné 80% ceny nájemného
e) odstoupení od smlouvy 14 dní před datem účinnosti smlouvy a méně nebo v den účinnosti smlouvy, činí odstupné
100% ceny nájemného
Při předčasném ukončení nájmu nevzniká pronajímateli povinnost vracet nájemci nespotřebovanou část nájemného a nájemci
nevzniká nárok vůči pronajímateli na vrácení nespotřebované části nájemného.
9) Přílohy: Předávací protokol OV.

V Brně dne: ……………………..

Pronajímatel :

Nájemce :

