Nájemní smlouva o pronájmu elektrokola
dle § 2316 – 2320 občanského zákoníku 89/2012Sb.
vlastník/pronajímatel
České Švýcarsko o.p.s.
Křinické nám. 1161/10
407 46 Krásná Lípa
Tel.: +420 775 552 789 (pouze informace, ne servis)
Email: informace@ceskesvycarsko.cz
DIČ:
Bankovní účet: 927 926 319/0800
a
zákazník/ nájemce
Jméno, příjmení:
Adresa:
Doklad č. 1: č. OP/PASU:
Doklad č. 2.
Výsledek ověření českého dokladu v databázi MVČR:
http://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/

Tel.:
Email:
Článek 1
Předmět nájmu
1.1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechává nájemci
do užívání elektrické jízdní kolo (dále jen ekolo) zn. AGOGS UPHILL Woman
s interním číslem … s výbavou (cyklobrašna, helma, nabíječka) po dobu a za podmínek
dále uvedených v této smlouvě, Výpůjčním řádu, Zásadách správného používání ekola.
1.2.Předmět nájmu je možno užívat jen pro běžné turistické účely.
Článek 2
Doba nájmu
2.1. Nájem se sjednává na dobu určitou. Doba nájmu počíná dnem, hodinou.......................
a končí dnem, hodinou .............................................. bez omezení počtu ujetých kilometrů.
2.2. Doba nájmu může být po dohodě smluvních stran prodloužena na další období
dodatkem k této smlouvě, pro který se stanoví písemná forma.
Článek 3
Nájemné
3.1. Nájemné představuje částku ……………,- Kč (slovy ……..……………. korun českých)
Současně se zavazuje nájemce složit vratnou zálohu ve výši……………………………,- Kč.
Článek 4
Práva a povinnosti stran
4.1. Pronajímatel se zavazuje, že předá nájemci předmět nájmu uvedený v článku 1. této
smlouvy včetně příslušenství. Předání a převzetí se potvrdí v této smlouvě, kterou
podepíší obě smluvní strany
4.2. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je způsobilý k provozu a k užívání,
k němuž je určen.
4.3. Nájemce není oprávněn přenechat do užívání předmět nájmu jiné právnické či fyzické
osobě, s výjimkou následně uvedených osob, které budou využívat kola dle této smlouvy:
……………………………………………………………………………………………………….
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4.4. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu tak, aby na něm či třetí straně nevznikla
škoda. Každou nehodu či jinou škodní událost je povinen bezprostředně poté, kdy ji zjistí,
oznámit pronajímateli a případně také Policii ČR. Veškeré závady na předmětu nájmu
zaviněné nájemcem jdou k tíži nájemce. Každá závada na předmětu nájmu musí být
nájemcem oznámena při vrácení pronajímateli. V případě prodlení se splněním této
povinnosti se nájemce nezbavuje povinnosti úhrady vzniklé škody.
4.5. V případě nepojízdnosti předmětu nájmu z důvodu závady, vzniklé mimo havárii, je
nájemce povinen ohlásit tuto skutečnost pronajímateli. V žádném případě není nájemce
oprávněn provádět bez výslovného souhlasu pronajímatele opravu sám. Učiní-li tak, jdou
náklady popř. další škody s touto opravou spojené k jeho tíži. Při poruše zaviněné
technickým stavem elektrokola platí, že nájemce má právo na refundaci nájmu za dobu,
kdy ekolo nemohl plnohodnotně využít.
4.4 a 4.5 a z něj plynoucí nároky se nevztahují na běžné závady plynoucí z použití
předmětu nájmu např. defekt pneumatiky, spadlý řetěz apod., které je nájemce povinen
odstranit sám, nebo z použití předmětu nájmu způsobem, ke kterému nebyl určen, např.
prasknutí drátu výpletu kola v důsledku přetížení nebo jízdy mimo komunikace uvedené
ve Výpůjčním řádu.
4.6 Nájemce je povinen při každém odstavení jízdní kola uzamknout zapůjčeným zámkem
na místě k tomu určenému, případně zajistit je tak, aby nedošlo k jejich poškození, či
ztrátě a to včetně příslušenství. V dalším smluvní strany odkazují na výpůjční řád, viz
příloha.
4.7 Nájemce je povinen vrátit elektrokolo a příslušenství v bezvadném stavu a čistém
stavu vždy na místo a v čase, které jsou ve smlouvě sjednány. Při nedodržení podmínek
a termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné za období,
které přesáhlo původní dobu pronájmu. V případě vrácení znečištěného ekola či vrácení
na jinou půjčovnu bude nájemci účtován poplatek 150Kč.
Článek 5
Skončení nájmu
5.1. Nájem zaniká uplynutím doby nájmu, a může být ukončen i dohodou smluvních stran.
5.2. Po ukončení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu předat nájemci v místě, kde jej
převzal, a to v rámci provozní doby půjčovny, pokud nebude stranami dohodnuto jinak.
Článek 6
Závěrečná ustanovení.
6.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.
6.2. Nedílnou součástí této smlouvy je Výpůjční řád, Zásady pro správné používání ekol
a aktuální ceník.
6.3 Pokud není v této smlouvě (provozním řádu) dohodnuto jinak, pak se na ni vztahují
příslušná ustanovení občanského zákoníku a obecně závazných právních předpisů.
6.4 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží
po jednom vyhotovení. Obě podepsaná vyhotovení mají stejnou právní sílu.
6.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je
obsahem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání,
srozumitelně a vážně, nikoliv v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek
a na důkaz toho připojují své podpisy.
6.6 Podpisem této smlouvy stvrzuje nájemce, že zkontroloval stav předmětu nájmu,
provedl si krátkou zkušební jízdu a shledal jej plně funkčním a bez závad.
V …......................dne ...................
--------------------------nájemce

------------------------pronajímatel
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