Podmínky půjčovní smlouvy
Předmět smlouvy:
Pronajímatel je vlastníkem výše uvedeného vozidla. Tato smlouva upravuje pronájem vozidla po dobu sjednanou
v půjčovní smlouvě. Vozidlo se půjčuje osobám starším 18-ti let po předložení řidičského a občanského průkazu.

Nájemné:
Cena nájemného je stanovena v závislosti na době nájmu (1den = 24 hodin) a počtu ujetých kilometrů, jejichž sazby jsou
uvedeny v půjčovní smlouvě nebo formou měsíčního či denního paušálu. Nájemce je povinen předem složit pronajímateli
zálohu ve výši 10.000 Kč.

Práva a povinnosti nájemce:
Vozidlo smí řídit pouze nájemce, jeho zaměstnanec nebo rodinní příslušníci:
Nezbytnou podmínkou k řízení půjčeného vozidla je vlastnictví řidičského průkazu příslušné skupiny. Nájemce je povinen
udržovat vozidlo ve stavu, v jakém vozidlo převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
Nájemce nesmí vozidlo:
a) používat k účasti na motoristických akcích (závodech, rallye, různých soutěžích, dálkových jízdách....)
používat k převážení snadno vznětlivých, radioaktivních, jedovatých a jiných nebezpečných látek
b)
pronajímat nebo půjčovat
c)
používat v rozporu s nájemní smlouvou
d)
používat k jízdám do zahraničí bez předchozího souhlasu pronajímatele
e)
nájemce nesmí upravovat exteriér ani interiér (nálepkami, barvou, nápisy, tapetou apod. )
f)
Běžné náklady na provoz vozidla (pohonné hmoty a ostatní náplně, nadstandardní silniční poplatky, defekt pneumatiky
včetně destrukce) hradí po dobu pronájmu nájemce.
Při dlouhodobém pronájmu je zákazník povinen přistavovat vozidlo k technické kontrole k pronajímateli vždy po ujetí
15.000 km nebo po uplynutí jednoho měsíce ode dne vypůjčení (není-li dohodnuto jinak).
Opravy nutné k zajištění provozní nebo dopravní bezpečnosti provádí zásadně pronajímatel. K provedení oprav v jiných
provozovnách je vždy nutný předchozí souhlas pronajímatele. Náklady na opravu v tomto případě hradí pronajímatel pokud
neodpovídá za způsobené škody sám nájemce.
Odtažení vozidla ze zahraničí na hranice ČR hradí nájemce.
Dojde-li k jakékoliv nehodě nebo zranění osob, je nájemce povinen podat zprávu policii, požádat o vyšetření a uvědomění
pronajímatele. Zpráva o nehodě musí obsahovat především jména a adresy účastníků nehody a jména a adresy případných
svědků, jakož i SPZ zúčastněných vozidel a údaj o tom, která skupina (oddělení) dopravních nehod Policie ČR (včetně adresy)
nehodu na místě vyšetřovala. Nároky druhého účastníka nehody nesmí nájemce uznat bez písemného souhlasu pronajímatele.
Škody způsobené požárem, krádeží a zvířaty musí být neprodleně oznámeny pronajímateli a škody vyšší než 1.000 Kč také
příslušné skupině (oddělení) Policie ČR.
Nájemce přebírá a vrací vozidlo s obsahem nádrže shodným s obsahem uvedeným na půjčovní smlouvě nebo rozdíl uhradí.
Jako spoluúčast v případě pojistné události zaplatí nájemce pronajímateli minimálně 10.000 Kč a při škodě nad 100.000 Kč
zaplatí nájemce 10% z ceny opravy. Při škodě do 10.000 Kč uhradí nájemce pronajímateli tuto škodu. V případě odcizení
vozidla zaplatí nájemce pronajímateli 10% z ceny vozu.
Vozidlo je půjčováno s čistou karoserií a čistým interiérem pokud nájemce vrátí vozidlo znečištěné uhradí 381 Kč (bez
DPH) za vyčištění interiéru a 219 Kč (bez DPH) za umytí karoserie. Je-li vozidlo přesto znečištěné, tento fakt musí být
zaznamenán v půjčovní smlouvě.

Práva a povinnosti pronajímatele:
Vozidlo je pojištěné podle všeobecných podmínek zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
motorového vozidla.
Nájemci je spolu s vozidlem předáno osvědčení o technickém průkazu, doklad o pojištění a základní výbava vyplývající
z platných předpisů. Další výbava je uvedena v půjčovní smlouvě. Rozdíl ve výbavě při vrácení nájemce uhradí, rovněž uhradí
při ztrátě OTP pronajímateli 400 Kč. Pokud bude OTP při krádeži ponecháno ve vozidle, hradí nájemce pronajímateli
10% z ceny vozu. Doba po kterou nemůže nájemce během doby pronájmu používat vozidlo z důvodu potřeby jim
nezaviněných oprav, mu nesmí být účtována.

Závěrečná ustanovení:
Právo používat vozidlo zaniká uplynutím doby dohodnutého vrácení nebo zničení vozidla. Vozidlo lze vrátit v dohodnutém
termínu nebo i dříve, v rámci pracovní doby pronajímatele. V případě, že vozidlo není vráceno v dohodnutém termínu a
prodloužení nebylo osobně dohodnuto dodatečně nejméně 24 hodin po dohodnutém termínu vrácení, účtuje si pronajímatel
k poplatku denního půjčovného 80% penále.
Při překročení termínu o více než 8 hodin bez jakékoliv (telefonické, faxové) zprávy, nahlásí majitel odcizení půjčeného
vozidla policii.

V Malých Nepodřicích dne:

.................................................
podpis nájemce

