Nájemní smlouva vozidla č. 0000_ _
Společnost
(dále jen “pronajímatel”)
UNITESTA, spol. s r.o.
Plynární 27/1093
170 00 Praha 7
IČ: 25655124
a
Firma / pan / paní
(dále jen “nájemce”)

Sjednávají tuto nájemní smlouvu vozidla v majetku pronajímatele.
1. Předmět pronájmu
Předmětem smlouvy je dočasné užívání osobního automobilu Ford, jehož specifikace je popsána níže.
Specifikace vozidla
Značka:
Ford
Model:
Motorizace:
6st. automatická
VIN:
RZ:
2. Prohlášení pronajímatele
a) Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn dát vozidlo nájemci do užívání.
b) Pronajímatel prohlašuje, že vozidlo je způsobilé být předmětem nájmu podle této smlouvy.
Doba nájmu a cena
a) Smlouva je sepsána na období od ……………………. od ………………., tedy na dobu určitou.
b) Nájemné za užívání vozidla činí ...........................,Kč.
c) Nájemné je povinen nájemce uhradit v hotovosti do rukou pronajímatele nebo bankovním
převodem na účet pronajímatele č. 3619560267/0100 vedený u Komerční Banky Praha, a to vždy
před předáním vozidla
d) Sazby na den se počítají za 24 hodin od počátku pronájmu.
e) Je-li denní půjčovní doba překročena o více než 59 minut, účtuje se celý další den.
Nájemce se zavazuje vrátit vozidlo pronajímateli nejpozději v den ukončení smluvního poměru tak, že je
vlastní péčí dopraví na sjednané místo. Pronajímatel může požadovat vrácení vozidla i před skončením
smluvního poměru, jestliže dočasný nájemce neplní podmínky této smlouvy nebo jestliže užívá vozidlo v
rozporu s účelem této smlouvy nebo pominou-li důvody, které k uzavření smlouvy vedly. V takovém případě
je dočasný nájemce povinen vrátit vozidlo do tří dnů od doručení výzvy k vrácení vozidla.
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3. Místo a datum převzetí a vrácení vozidla
Nájemce přebírá vozidlo na adrese provozovny pronajímatele (tedy Toužimská 778/B1 , Praha 9 Letňany)
pokud nebude dohodnuto jinak. K převzetí vozidla vždy dochází za účasti zástupce pronajímatele a
nájemce oprávněných jednat ve smyslu této smlouvy. Vozidlo je předáno nájemci až po podepsání této
smlouvy a zaplacení kauce a nájmu. Nedílnou součástí této smlouvy je předávací protokol, který jsou obě
strany povinny vyplnit a svým podpisem ztvrdit správnost údajů.
4. Nakládání s vozidlem – prohlášení nájemce
Nájemce se zavazuje plnit následující podmínky při užívání předmětného vozidla:
a) zapůjčené vozidlo může řídit nájemce či jeho rodinní příslušníci. V případě, že nájemce je firma,
mohou zapůjčené vozidlo využívat i zaměstnanci, pokud není smluvně stanoveno jinak
b) zapůjčené vozidlo bude obsluhováno a řízeno řidičem, který je držitelem platného řidičského
oprávnění dle českých předpisů a je způsobilý provádět řádně běžnou údržbu
c) zapůjčené vozidlo bude užíváno, ošetřováno a udržováno v souladu s návodem k obsluze, který je
jeho nedílnou součástí. Budou dodrženy termíny záručních prohlídek a záruční podmínky. Vozidlo
nebude přetěžováno.
d) veškeré opravy nebo změny či úpravy smí být provedeny pouze a výhradně v zařízeních
pronajímatele nebo s jeho souhlasem u jiných autorizovaných dealerů Ford.
e) jakákoliv forma přenechání vozidla třetím právnickým či fyzickým osobám není přípustná.
f) nájemce je povinen chránit vozidlo proti krádeži a zneužití.
g) nájemce je povinen udržovat vozidlo v čistotě.
h) v zapůjčeném vozidle je zákaz kouření.
i) bez souhlasu pronajímatele není dovoleno polepovat karoserii vozidla samolepkami, ani jinými
reklamními předměty.
j) nájemce odpovídá za splnění všech uvedených podmínek a ručí za škody nebo dodatečné
náklady, které by vznikly jejich nedodržením.
k) nájemce se zavazuje užívat vozidlo řádně a zaplatit pronajímateli sjednané nájemné
l) nájemce prohlašuje, že je způsobilý k převzetí vozidla
m) nájemce prohlašuje, že je držitelem řidičského oprávnění skupiny “B“ a že bude při užívání vozidla
dodržovat zákon č.3 61/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jakož i další právní
předpisy
související s užíváním vozidla a nesmí jej užívat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
n) Nájemce prohlašuje, že nesmí dát vozidlo do podnájmu, ani do užívání třetí osobě
o) Odpovědnost za škody, způsobené vozidlem po dobu pronájmu, přebírá na sebe zcela nájemce
p) Nájemce bere na vědomí, že vozidlo je oprávněn užívat výhradně tak, aby pronajímateli nezpůsobil
škodu. Pro případ, že škodu pronajímateli způsobí, je nájemce povinen škodu uhradit, a to v
rozsahu zjištěném pronajímatelem
q) Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době nájmu
vozidla, a to do
patnácti dnů od doručení výzvy pronajímatelem
r) V případě účastenství na dopravní nehodě je nájemce tuto povinen neprodleně ohlásit jednak
Policii ČR a jednak pronajímateli a také být nápomocen při jejím šetření
s) V případě, že nájemce zaviní dopravní nehodu nebo dojde k odcizení vozidla během užívání
nájemcem, je nájemce povinen pronajímateli uhradit spoluúčast ve výši 10% pronajímatelem
zjištěné škody, nejméně však 10.000,- Kč nebo 10% z kupní ceny vozidla v případě jeho odcizení
t) Nájemce bere na vědomí, že při užívání vozidla nese veškeré právní následky svého jednání s
užíváním spojené. Pro případ, že jeho užíváním spáchá protiprávní jednání, je povinen uhradit
veškeré závazky tímto vzniklé
u) Nájemce se nesmí s vozidlem zúčastňovat závodů, soutěží a podobných akcí a provádět na vozidle
jakékoliv změny či úpravy. Osobní vozidlo bude výhradně užíváno na běžných pozemních
komunikacích. Jízda na veřejných či uzavřených okruzích není povolena. Pokud nájemce poruší
jakoukoliv výše uvedenou povinnost, je pronajímatel oprávněn vyúčtovat nájemci jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč
v) Nájemce je povinen uhradit škodu, kterou pronajímateli způsobil a která není kryta z pojištění. Dále
je povinen uhradit částku odpovídající spoluúčasti oprávněné osoby na úhradě vzniklé škody
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Kauce
a) Smluvní strany se dohodly na vratné kauci ve výši ...................Kč., a to za účelem zajištění
případných škod způsobených nájemcem pronajímateli nebo třetím osobám, včetně České
republiky. započtením třeba i celé kauce není dotčen nárok pronajímatele na náhradu dalších škod
způsobených mu nájemcem a přesahujících kauci.
b) Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením smlouvy
nájemcem na náklady za škody způsobené nájemcem na předmětu nájmu.
c) Kauce je ze strany nájemce splatná do rukou pronajímatele nejpozději v okamžiku předání vozidla
pronajímatelem nájemci.
d) Pronajímatel je povinen kauci nájemci vrátit v okamžiku převzetí vozidla od nájemce a za to
předpokladu, že mu nevznikla škoda.
e) Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za
nájemcem uvedené ve smlouvě o pronájmu nebo v těchto podmínkách,
f) mohou být pronajímatelem čerpány z kauce.
5. Pojištění
Pronajímatel sjednává na zapůjčené vozidlo pojištění zákonné odpovědnosti a havarijní pojištění.
Spoluúčast při pojistné události (dopravní nehodě), která byla zaviněna nájemcem, jde k jeho tíži.
Nájemce je povinnen všechny pojistné události nahlásit policii a zajistit vyhotovení policejního
protokolu.
6. Škody
Nájemce odpovídá pronajímateli za všechny škody, které vzniknou jeho zaviněním, nebo zaviněním osob,
kterým vozidlo svěřil. Sem patří zejména škody vzniklé nedbalou nebo neodbornou obsluhou a údržbou,
přetěžováním nebo nepřiměřeným užíváním. Nájemce je povinen všechny škody neprodleně oznámit
pronajímateli a dohodnout s ním další postup. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré náklady
spojené s neoprávněným užíváním vozidla a s jeho vymáháním, nevrátí-li je ve lhůtě sjednané v článku č. 2
této smlouvy.
V případě, že nájemce provozem vozidla spáchá přestupek či trestný čin, je povinen uhradit všechny
náklady a poplatky s tím spojené. Pronajímatel je povinen nájemce o tomto informovat.
7.

Provoz vozidla

Nájemce přebírá vozidlo s daným množstvím paliva, které je uvedeno v předávacím protokolu. Nájemce se
zavazuje vrátit vozidlo minimálně se stejným množstvím paliva. Pokud nájemce vrátí vozidlo s nižším
množstvím paliva, je pronajímatel oprávněn vyfakturovat nájemci náklady spojené s dotankováním vozidla.
8. Ochrana vlastnických práv pronajímatele
Nájemce ručí za vlastnická práva pronajímatele proti zásahům třetích osob do těchto práv. Tyto zásahy
(např. odcizení, zabavení vozidla apod.) neprodleně oznámí pronajímateli. Při případných vlastních nárocích
vůči pronajímateli není oprávněn si vozidlo ponechat ke krytí těchto nároků.
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9.

Závěrečné ustanovení

a) Součástí této smlouvy je Protokol o předání a převzetí vozidla.
b) SLEVA z platného ceníku, který je umístěný na https://mustangevolution.cz/pujcovna/ 50 % platí
za splnění těchto podmínek:
1. Denní nájezd km max.: do 250 km/ den
2. Vrácení automobilu ve zcela stejném stavu, jak byl předán vyjma nájezdu km – žádné
poškození, či abnormální opotřebení a zcela čisté.
3. Plná nádrž
c) Smluvní strany se dohodly na tom, že právní vztahy mezi nimi v této smlouvě neupravené se řídí
zákonem
d) č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění
e) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek a vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, která je prosta omylu. Na důkaz toho připojují
své vlastnoruční podpisy
f) Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů (v platném znění) společnosti UNITESTA, spol. s r.o., Plynární 27/1093, 170 00
Praha 7 (dále jen správce) a to:
V rozsahu jméno, příjmení, telefon, rodné číslo, trvalé bydliště a číslo občanského průkazu
Za účelem marketingových a obchodních aktivit správce.
Po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 1 rok ode dne podepsání této smlouvy

V Praze dne ………………….

………………………………………….
UNITESTA, spol. s.r.o.

…………………………………………..
Nájemce
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Protokol o předání a převzetí vozidla
Specifikace vozidla
Značka:
Ford
Model:
…………………….
Motorizace:
………………………..
VIN:
…………………….
RZ:
…………………
Stav tachometru:

km

Množství paliva: % nádrže
Závady na vozidle:
❑

bez závad

❑ závady
- druh těchto závad:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………

Datum a čas předání: …………………………….

………………………………………….
………………………………………..
UNITESTA, spol. s.r.o.

Nájemce

****************************************************************************************************************************
********
Vrácení vozidla nájemcem:
Stav tachometru:

km

Množství paliva:

nádrže

Závady na vozidle:
❑

bez závad

❑ závady
- druh těchto závad:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………

Datum a čas vrácení:

………………………..

………………………………………….
………………………………………..
UNITESTA, spol. s.r.o.

Nájemce
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