SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO
PROSTŘEDKU
INFOCENTRUM KLÍNOVEC
Háj u Loučné pod Klínovcem 219
431 91 Vejprty
URL: www.sport-point.cz
Tel.: +420 739 066 379
uzavřená dle § 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi stranami:
Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202): Háj u Loučné pod Klínovcem 219, 431 91 Vejprty, Česká republika
IČO – 29058023, DIČ – CZ29058023 / Tel.: +420 739 066 379 / info@sport-point.cz

jako pronajímatelem na straně jedné

a

Jméno:
Bydliště:
R.Č.:
číslo OP:
číslo ŘP:

jako nájemcem na straně druhé

Předmět nájmu:
Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem vozidla (předmět nájmu):
tovární značka:

• sněžný skútry TIKSY 250 LUX
• dětský sněžný skútr TAJGA RM RYS
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typ:
SPZ:
výrobní číslo:
rok výroby:
barva:
číslo TP:
vybavení příslušenství:

TYP SMLOUVY
Pronajímatel pronajímá touto smlouvou nájemci předmět nájmu shora označený a nájemce se zavazuje zaplatit za tento pronájem pronajímateli nájemné
dle této smlouvy.

TRVÁNÍ SMLOUVY
Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou.

Od datum:

hodina:

Do datum:

hodina:
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Smlouva o nájmu se sjednává na dobu sjednanou a omezenou výší uhrazeného půjčovného, složené kauce. Doba trvání smlouvy běží až do termínu vrácení
předmětu nájmu pronajímateli nájemcem.
NÁJEMNÉ
I.
Nájemné dle této smlouvy činí

Kč včetně DPH počínaje předáním a převzetím předmětu nájmu dle této smlouvy nájemcem.

II.

Nájemné je splatné předem. Překročení částky dohodnuté předem, bude doplaceno z vratné kauce složené nájemcem.

III.

Cena za pronájem předmětu nájmu je stanovena dle platného ceníku, který je přílohou této smlouvy a je splatná při předání předmětu nájmu do
pronájmu, v hotovosti, bankovním převodem, kreditní kartou nebo dle dohody.

POVINNOSTI PRONAJÍMATELE
I.
Pronajímatel se zavazuje předat předmět nájmu nájemci při podpisu této smlouvy.
II.

Předmět nájmu musí být ke dni jeho předání nájemci způsobilý k obvyklému provozu, pronajímatel je povinen umožnit nájemci zkušební jízdu
v rámci níž ho seznámí s provozními a technickými pokyny výrobce pro předmět nájmu příslušné značky a typu a předvede mu funkční způsobilost
a jeho vybavení.

III.

Pronajímatel se zavazuje předat nájemci spolu s předmětem nájmu i veškeré potřebné doklady, zejména osvědčení o technickém průkazu, doklad
o zákonném pojištění vozidla, případně jiné potřebné doklady.

IV.

O předání předmětu nájmu bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma stranami, a který bude tvořit nedílnou přílohu této smlouvy.

POVINNOSTI NÁJEMCE
I.
Nájemce není oprávněn poskytnou předmět nájmu k užívání třetí osobě ani jej dále pronajmout. Veškerou odpovědnost za způsobené škody nese
nájemce, bez ohledu na to kdo předmět řídil.
II.

Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu k účelům, k nimž obvykle slouží. Předmět nájmu nelze použít jako zástavu.

III.

Nájemce není oprávněn používat předmět nájmu mimo území ČR.

IV.

Pro zapůjčení předmětu nájmu nájemce předloží osobní doklady, nájemce souhlasí s pořízením jeho fotografie a souhlasí se zpracováním jeho
osobních dat.

V.

Nájemce prohlašuje, že byl seznámen s obsluhou a provozními podmínkami předmětu nájmu a byl seznámen se zásadami bezpečné jízdy a byl byl
seznámen s povinností nosit ochranou přilbu, odpovídající oblečení.

VI.

Půjčovna nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na majetku, zdraví nebo životě ve spojení s provozem předmětu nájmu.

VII.

Nájemce nesmí řídit předmět nájmu pod vlivem jakýchkoliv návykových nebo omamných látek, půjčovna je povinna sdělit na požádání policejních
orgánů totožnost osoby, která v době spáchání případného přestupku či trestného činu stroj řídila.
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VIII. Pokud nájemce během jízdy zjistí závady na předmětu nájmu, nebo pokud nepojede, je povinen o tom ihned informovat pronajímatele na telefon
ním čísle +420 739 066 379.
IX.

S předmětem nájmu se nesmí závodit a nájemce nemá povoleno účastnit se jakýchkoliv organizovaných závodů. Předmět nájmu nesmí být použit
pro další půjčování nebo pro jiné výdělečné účely. V případě porušení těchto podmínek je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu až do výše
kauce. Případná smluvní pokuta bude odečtena ze složené kauce při vrácení předmětu nájmu. Nejste-li si jisti způsobem použití předmětu nájmu,
informujte se u pronajímatele.

X.

Nájemce bude jezdit jen po vyhrazených cestách, mimo zákazy vjezdu a soukromé pozemky. Poškození soukromých pozemků nájemce hradí v plné
výši dále je povinen dodržovat bezpečnost provozu na komunikacích dle platných vyhlášek, s předmětem nájmu skákat a jezdit takovým způsobem,
aby nedošlo k jeho poškození nebo nadměrnému opotřebení.

XI.

Před zapůjčením předmětu nájmu nájemce složil kauci 9 360 Kč (devěttisíctřistašedesát), která mu bude vrácená v plné výši v případě, když
zapůjčený předmět nájmu bude vrácen ve stavu v jakém byl půjčen. Každé poškození nebo neúměrné opotřebení bude ihned po vrácení
vyhodno ceno dle platného ceníku náhradních dílů a cena za poškozený díl bude odečtena z kauce.

XII.

Nájemce nesmí nechávat předmět nájmu bez dozoru nebo nezabezpečený proti odcizení. Nájemce ručí při odcizení nebo poškození předmětu
nájmu v plné výši jeho ceny.

XIII. Předmět nájmu se půjčuje s plnou nádrží benzínu, která je součástí ceny pronájmu.
XIV.

Sněžný skútr je vybaven lékárničkou. Při ztrátě tohoto vybavení bude účtováno 500 Kč. Ke sněžnému skútru je možno si zapůjčit přilbu, při
poškození nájemce doplatí plnou hodnotu přilby. Při ztrátě klíčů bude účtováno 500 Kč. Všechny pokuty jsou splatné ihned, při vrácení stroje
a budou odečteny z kauce.

XV.

Předmět nájmu je nájemce povinen vrátit do určeného termínu a místa kde mu byla zapůjčena, nestihne-li nájemce stanovený termín, je povinen
o tomto informovat pronajímatele a nájemci bude účtována pokuta 2000 Kč za každou započatou hodinu po termínu vrácení.

XVI. V případě, že nájemce zjistí poruchu nebo narušení činnosti sněžného skútru, je povinen toto oznámit majiteli a přerušit jízdu nebo pokud byl
pronajímatelem vyzván k přerušení jízdy (aniž by k tomu zavdal příčinu ) bude mu vrácena zpět poměrná část zaplacené částky.
XVII. Nájemce plně zodpovídá, jako zákonný zástupce za dítě, osobu mladistvou, a za jednání této osoby na předmětu nájmu v případě že mu předá
předmět nájmu k užívání. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za toto jednání nájemce, zákonného zástupce.
XVIII. Nájemce je povinen neprodleně ohlásit Policii ČR a pronajímateli každou havárii. V případě pozdního nahlášení nese odpovědnost z regresu
pojišťovny, uplatněným vůči pronajímateli. Při zaviněné havárii nebo při způsobení jiného, např. trestného, činu, který znemožní užívat vozidlo
pro jeho účel, uhradí nájemce pronajímateli částku 500,- Kč denně za dobu do opětovného uvedení vozidla do provozu. V případě odcizení hradí
nájemce částku v plné výši hodnoty dopravního prostředku, při ztrátě OTP 2.000,- Kč. Při poškození motorového vozidla, hradí vzniklou škodu
nájemce v případě, nedodá-li patřičné identifikační údaje viníka poškození (doklady viníka např. OP, OTP, TP, povinné ručení). Peněžité pokuty za
přestupky v silničním provozu jdou k tíži nájemce.
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POJIŠTĚNÍ
I.
Předmět nájmu je pojištěný pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. V případě škody nebo uplatnění pojištění přebírá
náklady nájemce. Tato částka je splatná do 14 dnů. Za každý další den po tomto termínu, je zákazník povinen zaplatit 500 Kč za den, až do úplného
zaplacení.
II.

Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za nájemce, ani jeho zdraví, škody, jednání, tato je plně na nájemci.

SKONČENÍ NÁJMU
I.
Písemnou výpovědí lze ukončit pouze v případě hrubého porušení některého z ustanovení této smlouvy či ustanovení zákona jednou ze smluvních
stran, přičemž hrubým porušením se rozumí takové jednání smluvní strany, které znemožní řádnou realizaci této smlouvy.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
I.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
II.

Veškeré změny této smlouvy je možné učinit jen po vzájemné dohodě smluvních stran a v písemné formě.

III.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti. Strany se zavazují
nahradit neplatné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení
původního.

IV.

Tato smlouva se vyhotovuje v 2 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.

V.

Nájemce uvádí, že byl seznámen s obsluhou předmětu nájmu, smlouvu a provozní řád četl, rozumí mu a v plném rozsahu souhlasí podpisem této
smlouvy.

V Háji u Loučné pod Klínovcem, dne:

Pronajímatel:

Nájemce:
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