PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Fiat Ducato RZ vozidla : 8T2 51 69
Jméno příjmení adresa :
Stav kilometrů při předání :
Datum hodina :
Vozidlo předáno s plnou nádrží :

ANO

1. Půjčovna si může pro svoji jistotu nájemce vyfotografovat společně s předmětem nájmu a ten
s tímto souhlasí.
2. Půjčovna si vyhrazuje právo na zkušební jízdu před a po pronájmu.
3. Půjčovna potvrzuje, že předmět nájmu je v řádném technickém stavu, čistý a že při správném
použití splňuje svůj účel. Nájemce prohlašuje, že byl o tomto náležitě poučen.
4. Vozidlo se pronajímá minimálně na 1 den. Časová sazba je stanovena za každých započatých 24
hodin a to za 1200 kč bez DPH (do 5 hodin snížená sazba na 600 kč bez DPH + 1,80 kč/km)
5. Maximální počet ujetých km/24 hod je 300, při překročení se započítává 1,80 kč/km. Maximální
počet ujetých km/měsíc je 5000, pokud není dohodnuto jinak.
6. Při krátkodobých pronájmech se platí minimální záloha 5000,- kč která je proúčtována při
vrácení vozu.
7. Spotřebované pohonné hmoty hradí zákazník. Vozidlo musí být vráceno se stejným objemem PH
jako mělo při převzetí, tj. S plnou nádrží, nebude-li tak učiněno, bude připočítán poplatek 200,- kč
+ cena za PH.
8. Vozidlo je pojištěno proti škodám havarijního charakteru a odcizení vzniklých na území ČR se
spoluúčastí zákazníka 5000 kč dle druhu vozidla a druhu pojištění. Interiér vozu není pojištěn.
Nájemce prohlašuje, že je seznámen s výší spoluúčasti u jím půjčovaného vozidla.
9. Nájemce svým podpisem potvrzuje, že :
- vozidlo převzal v řádném technickém stavu
-vozidlo nebude půjčovat jiné osobě, včetně klíčů od vozidla a dokladů
-ničeno, používáno v těžkém terénu
-montovaná přídavná zařízení, dělat úpravy, odstraňovat nápisy na vozidle apod./
10. Jakékoliv poplatky, závazky a sankce vzniklé v době pronájmu vozu je nájemce povinen uhradit
pronajímateli vozu, a to včetně všech dodatečně zjištěných vztahujících se k období, kdy nájemce
vůz používal. V případě nehody ze strany nájemce, je nájemce povinen uhradit cenu za odtah
vozidla.
Při dlouhodobém pronájmu musí být vozidlo přistavováno k údržbě každý měsíc, nebo po ujetí
10000 km. V případě pobytu mimo území ČR, nebo při neplnění podmínek daných pro údržbu,
přebírá veškerou zodpovědnost za stav vozu nájemce a za škody vzniklé špatnou údržbou
zodpovídá a je povinen toto pronajímateli uhradit.
11. Za vrácení silně znečištěného vozu zvenčí se sjednává zvláštní poplatek 300,- kč, při znečištění
interiéru včetně sedadel 1000,- kč, za drobná poškození laku a karoserie platí zákazník vzniklou

škodu a to minimálně 5000,- kč.
12. Ve vozidle je přísný zákaz kouření pod pokutou 5000,- kč/kauce. Proražené a píchlé
pneumatiky hradí zákazník.
13. Při poruše vozidla je nájemce povinen vozidlo přistavit nejbližší opravně. V případě, že by
náklady na opravu přesáhly hodnotu 500,- kč musí mít souhlas pronajímatele, v případě porušení
této podmínky je nájemce povinen zaplatit provedenou opravu a pronajímatel nemá povinnost
uhradit tuto opravu nájemci.
14. Každá nehoda, nebo odcizení musí být hlášeno Policii ČR. V opačném případě hradí vzniklou
škodu ( a náklady na uvedení vozu do původního stavu ) nájemce.
15. Pronajímatel si vyhrazuje právo účtovat ušlý zisk za dobu nutnou k opravě vozidla, bylo-li
poškozeno vinnou nájemce a nájemce s tím souhlasí.
16. Do doby než pojišťovna uhradí škody vzniklé dopravní nehodou, škody vyrovná nájemce. To
však jen v případě zavinění nájemcem. Po uhrazení škody pojišťovnou bude s nájemcem provedeno
závěrečné doúčtování a bude mu vrácen vzniklý přeplatek.
17. Smlouvu lze prodloužit pouze osobním jednáním /s vypsáním nové smlouvy/.
18. V případě porušení smlouvy nájemcem je možno vozidlo okamžitě odebrat bez předchozího
upozornění a to i ze soukromého pozemku nájemce s čímž nájemce souhlasí /zároveň nájemce hradí
veškeré škody a náklady s tímto spojené/.
19. V případě jakýchkoliv nejasností, problému, dopravní nehody atd. je nezbytné okamžitě
kontaktovat jak příslušné orgány /Policii ČR, Pojišťovnu atd./, tak pronajímatele a to kdykoliv na
tel.: 777 21 11 71
19. Nájemce se všemi podmínkami souhlasí a na důkaz toho připojuje svůj podpis.
Poznámky:
V Lichnově dne

pronajímatel

nájemce

