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Dolany 589, 783 16

NÁJEMNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s § 2201 a násl.ve spojení s § 2316 a násl. NOZ mezi těmito smluvními stranami:
Sinutech s.r.o., IČ: 07873174, se sídlem Dolany 589, 783 16 Dolany, zapsaná v obchodním rejstříku
s.z.: C77537/KSOS Krajský soud v Ostravě („ pronajímatel “)
a
na straně druhé jiná fyzická či právnická osoba ( „nájemce “)
Titul, Jméno, Příjmení (Název):
Adresa:
RČ/IČO:

číslo OP:

Řidičský průkaz č:
Další řidič:
Řidičský průkaz č:

1.

Předmět nájmu
Předmětem této smlouvy je závazek pronajímatele přenechat nájemci k dočasnému užívání obytný
automobil: značka Benimar Mileo 263, VIN: ZFA25000002153632 , SPZ : 4K77896
(dále jen vozidlo), přičemž nájemce se zavazuje předmětné vozidlo užívat dle podmínek sjednaných v této
smlouvě a uhradit pronajímateli sjednané nájemné.

2.

Doba nájmu a cena
Nájem se sjednává na dobu určitou:
Začátek (datum/hodin):

/

Konec (datum/hodina):

/

Celkový počet dnů:
Cena celkem včetně příslušenství a DPH v zákonné výši:
3.

4.

Práva a povinnosti stran
Práva a povinnosti se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, ty jsou nedílnou součástí této smlouvy a
tvoří přílohu č. 1.
Skončení nájmu
4.1. Nájemní vztah končí dnem a hodinou uvedenou ve smlouvě, nebo písemnou výpovědí smlouvy jednou

ze smluvních stran. Nájemní vztah rovněž končí zničením vozidla.
4.2. V případě výpovědi smlouva zaniká v okamžiku, kdy je písemná výpověď doručena druhé straně. Obě
smluvní strany činí nesporným, že vypovědět smlouvu může každá ze smluvních stran bez udání důvodu.
4.3. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že tuto smlouvu není možné vypovědět ani jednou smluvní
stranou okamžikem začátku nájmu až do jeho skončení.
4.4. V případě zániku smluvního vztahu je nájemce povinen pronajímateli vozidlo vrátit umyté a čisté včetně
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interiéru, ve stavu ve kterém vozidlo převzal v hodinu a den uvedený ve smlouvě. O vrácení vozidla bude
sepsán protokol. V protokolu smluvní strany dohodnou řešení a lhůty případných práv a závazků ze
skončení nájemního vztahu.
5.

6.

Specifická ustanovení
Pronajímatel souhlasí s užitím vozidla i v zahraničí v rámci Evropy, ve státech vyjmenovaných zákonným
pojištěním mimo státy jmenované v bodě 5.4. Všeobecných obchodních podmínek.
Poučení nájemce
6.1. Nájemce v rezervaci uděluje pronajímateli výslovný a bezvýhradný souhlas se zpracováním jeho

osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně a zpracování osobních údajů.
Pronajímatel prohlašuje, že osobní údaje bude shromažďovat pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu, k němuž byly shromážděny.
6.2. Pronajímatel upozorňuje nájemce, že vůz je z bezpečnostních důvodů vybaven lokalizátorem pro
sledování polohy.
7.

Závěrečná ustanovení
7.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a veškeré spory z ní vycházející se budou řídit ustanovením
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

zákona NOZ v platném znění.
Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými, číslovanými dodatky, jež podepíší obě smluvní
strany.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se vyhotovuje v celkem 2 vyhotoveních, přičemž nájemce i pronajímatel si ponechá jedno
vyhotovení.
Po přečtení této smlouvy včetně všech příloh smluvní strany prohlašují a svými podpisy potvrzují, že
všem ustanovením této smlouvy porozuměly, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a
svobodné vůle, že žádná ze smluvních stran neuzavírá tuto smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek.
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle
jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

V Dolanech dne:

Nájemce

Pronajimatel
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