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Smlouva o pronájmu obytného automobilu
Fiat Ducato – Elnagh Baron 46
SPZ vozidla: 1SR 1605
WIN: ZFA25000001930733
Pronajímatel:
FRAM spol. s r.o.
Smetanova 326
250 82 Úvaly
IČO: 00472875, DIČ: CZ00472875
Č.ú.: 3676612/0300
Emal: fram@rubber.cz
Tel: +420317855384
Mobil: +420736670935

Nájemce:

1.Předmět pronájmu:
1.1
Pronajímatel je vlastníkem obytného automobilu, jehož bližší údaje jsou uvedeny
v předávacím protokolu, který je nedílnou součástí této nájemní smlouvy.
1.2
Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje přenechat obytný automobil nájemci, aby jej
samostatně užíval, provozoval a řídil na vlastní odpovědnost, náklady a nebezpečí za
podmínek v této smlouvě uvedených.
2.Trvání nájmu:
2.1 Pronájem předmětu smlouvy se uzavírá na dobu určitou od:
do:
2.2 Po uplynutí sjednané doby dle čl. 2.1 lze nájem prodloužit výhradně na základě dohody
účastníků. Pouhým nevrácením
a pokračováním v užívání a případně též placením
nájemného k prodloužení pronájmu nedochází.
2.3 Předání vozu je dohodnuto na:
Vrácení vozu je dohodnuto na:
3. Nájemné, rezervační záloha a vratná kauce:
3.1
Nájemce se zavazuje pronajímateli zaplatit nájemné, jehož denní výše činí
Kč vč. DPH.
3.2
Rezervační záloha je stanovena na 20% z ceny pronájmu a slouží jako blokace termínu.
Doplatek pronájmu je nutno zaplatit nejpozději v při předání vozidla.
Rezervační záloha se při stornování 21 dnů před započetím termínu vrací v plné výši. Po této
době je záloha nevratná.
Celková cena pronájmu:
Cena dalšího příslušenství:
Celková cena pronájmu:
Zaplacena rezervační záloha:
Doplatek:
Vratná kauce:
20.000,-Kč
3.3 Nájemné a vratná kauce je v plné výši splatná nejpozději v den nabytí platnosti této smlouvy,
při podpisu spolu s předávacím protokolem.
3.4 Pokud by došlo k předčasnému ukončení nájmu ze strany nájemce, nemá toto vliv na
původně sjednanou cenu pronájmu. Pronajímatel tedy nemusí vracet přijaté nájemné.
3.5 Pokud by došlo v důsledku dohody k prodloužení doby pronájmu, je rozdíl nájemného dle
počtu skutečně ukončených dnů splatný nejpozději ke dni skončení nájmu a tento rozdíl bude
odečten od vratné kauce.
FRAM s.r.o. Třemošnická 358, 257 26 Divišov. IČO: 00472875, DIČ: CZ00472875
Tel: 317855384 , fax: 317855745 mobil: 736670935 , email: fram @ rubber.cz
www.pujcit-karavan.cz
Bankovní spojení: 3676612/0300 ČSOB Benešov

4. Vlastnické vztahy:
4.1 Dnem účinností této smlouvy přechází na nájemce užívací právo k obytnému automobilu na
dobu určitou dle čl. 2.1,2.2.a veškerému vybavení a příslušenství dle předávacího protokolu.
4.2 Podmínkou přechodu uživatelského práva na dobu určitou dle čl 2.1 a 2.2 je zaplacení
nájemného pronajímateli.

5. Ostatní ujednání:
Nájemce pečuje o předmět pronájmu tak aby na něm nevznikla škoda, dodržuje instrukce
pronajímatele a nakládá s vozidlem dle instrukcí výrobce, jež jsou ve vozidle v českém jazyce.
Nájemce není oprávněn přenechat obytný automobil do pronájmu třetí osobě, nebo s ním provozovat
výdělečnou činnost.
V obytném automobilu je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd.
Bude-li obytné auto vráceno poškozené, má pronajímatel právo účtovat náklady na uvedení do
původního stavu po nájemci v plné výši. Pronajímatel má právo si ponechat kauci, dokud nebude
vyčíslena škoda na vozidle. Po vyčíslení škody je pronajímatel povinen vyplatit neprodleně nájemci
rozdíl vratné kauce.
Nájemce je povinen neprodleně nahlásit případnou havárii pronajímateli a zajistit doložení všech
příslušných dokladů. (hlášení policie, vyplnění protokolu o dopravní nehodě) Pronajímatel má právo si
ponechat kauci do vyřízení škodní události. Pokud nebyla kauce složena, nájemce se zavazuje
případné škody uhradit.
Na vozidlo je sjednáno havarijní pojištění se spoluúčastí 10% (min.10.000,-Kč), které bude v případě
škodní události odečtena z vratné kauce. Pokud bude výše spoluúčasti vyšší než je výše kauce,
zavazuje se nájemce tento rozdíl uhradit.
V případě nutnosti provedení opravy na cestě je nájemce povinen poskytnout pronajímateli informace
k zajištění kvalitního servisu, spolupracovat na rychlém vyřešení vzniklé situace, nebo poskytnout
osobní pomoc k převozu na servis.
Nájemce je povinen předmět pronájmu vrátit uklizený a vyčištěný. V opačném případě bude
pronajímatel účtovat částku 1.500,-Kč za uklizení vozidla.
Při překročení doby pronájmu bez dohody s pronajímatelem bude účtována nájemci smluvní pokuta
3.000,-Kč za překročení do 24hod a 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení navrácení obytného
automobilu.
Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z této smlouvy ustanovením občanského zákoníku
v platném znění.
Na základě svobodné vůle svým podpisem nájemce i pronajímatel potvrzuje, že s obsahem této
smlouvy souhlasí.
V Divišově dne:

Pronajímatel:

Nájemce:
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