SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
na straně jedné:
Jaroslav Šikýř
Dudkova 187
Praha 9
199 00
IČ:63923319
(dále jen pronajímatel)
a
na straně druhé:

............................................
(dále jen nájemce)

tuto

smlouvu o nájmu movité věci
dle ustanovení § 2201 a násl. Občanského zákoníku

I.
Preambule
Pronajímatel prohlašuje, že níže uvedený předmět nájmu je v jeho výlučném vlastnictví,
není zatížen žádnou právní ani věcnou vadou a je oprávněn předmět nájmu pronajmout.
Nájemce uzavírá tuto smlouvu za účelem montáže níže specifikovaného zařízení na vozidlo
v jeho výlučném vlastnictví tov. zn………………………….. RZ ……………………. Pokud
vlastníkem vozidla je osoba odlišná od nájemce, je nájemce povinen prokázat se písemným
souhlasem s montáží níže uvedeného zařízení.
II.
Předmět pronájmu
Nájemce si pronajímá: střešní box ……., střešní nosič …..
Název a typ:
Doba pronájmu:
Výše kauce v Kč:
Předpokládaná výše pronájmu v Kč:

III.

Platba za pronájem
Nájemce je povinen uhradit nájem ke dni zapůjčení shora uvedené movité věci s tím, že
v případě, že by došlo k prodloužení lhůty doby, po kterou měl předmět nájmu pronajatý, je
povinen doplatit rozdíl ke dni vrácení předmětu nájmu.
-2IV.
Ostatní ujednání
Pronajímatel přenechává pronajímanou věc ve stavu způsobilém k užívaní dle určení a
povahy půjčované věci.
Po dobu nájemné smlouvy se zavazuje nájemce provádět běžnou údržbu pronajaté věci,
zejména se musí chovat tak, aby nedošlo k poškození či ke znehodnocení půjčované věci.
Nájemce prohlašuje, že nemá žádné závazky po splatnosti, že vůči němu není vedena žádná
exekuce a ni není vůči němu vedeno insolvenční řízení. Pro případ, že uvedené prohlášení by bylo
nepravdivé, má pronajímatel nárok odstoupit od této smlouvy, a to s okamžitou platností a dále je
oprávněn požadovat náhradu škody ve výši ceny zmařeného nájmu.

V.
Přechodná ustanovení
Veškerou montáž, tedy střešního boxu, případně i střešního nosiče provádí pronajímatel.
Jakékoli reklamace a vady vzniklé montáží je nájemce povinen reklamovat nejpozději při převzetí
namontovaného či demontovaného zařízení. K pozdějším reklamacím pronajímatel nepřihlíží a
nenese odpovědnost.
V případě, že současně se střešním boxem bude zapůjčen i střešní nosič, je v ceně půjčení i
cena montáže střešního nosiče na přistavené vozidlo.

VI.
Závěrečná ujednání
Nedílnou součástí této smlouvy je „Půjčovní řád“, když podpisem této smlouvy nájemce
potvrzuje, že se s „Půjčovním řádem“ seznámil a že je mu obsah znám.
Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právem, zejména pak občanským
zákoníkem č. 89/2012 Sb.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné
vůle, nikoliv v tísni nebo za nenápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže své
podpisy.
V Praze …………………………….

_______________________
Nájemce

_______________________
Pronajímatel

