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Smlouva o nájmu dopravního prostředku č.      
 

 osobního  automobilu  tovární značky  Š- Fabia(combi), Roomster, Octavia(combi), Superb,, VW Golf, 

RZ...................................................... dle ustanovení § 630 a následně Občanského zákoníku číslo 40/64 Sbírky 

ve  smyslu  novel,  za  použití  ustanovení  § 630  a  následně  Obchodního  zákona  číslo  513/91  Sbírky, mezi  

firmou SLADKÁ Stanislava a nájemcem: 

jméno, příjmení ( firma ) : ................................................................................................. ................. 

bydliště ( sídlo ) : ..................................................................... ........................................................... 

firma zastoupena panem ( paní ) : ...................................................... r.č. : ............................. .........   

IČO : ....................................................... DIČ : .................................................................................  

banka : ....................................................  č. účtu : ............................................../...... ....................... 

řidičský průkaz č. : .................................. vydal ............................……………….dne………………...  

občanský průkaz č. : ................................ vydal .........................................……..dne………………...  

telefon : ...............................................................................................................................…………. 

Údaje o půjčeném vozidle : 

 den půjčení                               hod.                    stav tachometru                                                    

 den vrácení                               hod.                    stav tachometru 

 

      Denní sazba bez DPH      Kč :                               Měsíční sazba bez DPH       Kč : 

 

Předáváme výše uvedené vozidlo dnem půjčení (uvedeno v tabulce) nájemci k dočasnému užívání za úplatu dle 

této nájemní smlouvy a za podmínek stanovených v všeobecných podmínkách pronájmu(viz příloha, která je 

nedílnou součástí této smlouvy).  Vozidlo je nájemci předáno s povinou výbavou (lékárna, výstražný trojúhelník, 

sada žárovek, sada nářadí, zvedák, rezerva), případné nedostatky jsou uvedeny v protokolu o předání vozidla. 

Ztrátu základní výbavy nebo její části hradí nájemce v plné výši. 

 

Za užívání vozidla zaplatí nájemce půjčovné dle platného ceníku autopůjčovny (viz příloha, která je nedílnou 

součástí této smlouvy). Půjčovné hradí nájemce předem, při předání vozidla v hotovosti. Pokud je dohodnuta 

úhrada fakturou, musí být uhrazena do termínu splatnosti uvedeného na faktuře. Při prodlení úhrady 

půjčovného budeme nájemci účtovat 0,1 procento denně z celkové neuhrazené částky, počínaje dnem 

následujícím po dni splatnosti. 

 

Délka nájmu a termíny předání či vrácení vozidla mohou být nájemcem měněny i po konečném potvrzení 

objednávky a to pouze písemnou formou. 

Podmínky sjednané při převzetí vozu nelze v průběhu nájmu měnit bez písemného souhlasu pronajimatele.  

Změna musí být vždy písemná. 

 

V případě zrušení objednávky do 15 dnů před termínem výpůjčky ,je APSS oprávněna  účtovat storno poplatek 

10% z ceny nájemného. Při zrušení objednávky 14 – 2 dny před termínem výpůjčky, je APSS oprávněna účtovat 

storno poplatek 25% z ceny nájemného. Při zrušení objednávky méně než 47 hodin před termínem výpůjčky, či 

při zrušení objednávky v den výpůjčky – rezervace, je APSS oprávněna účtovat storno poplatek 50 % z ceny 

nájemného. V případě předčasného vrácení vozidla je nájemce povinen uhradit půjčovné v plné výši dle 

objednávky, popř. vystavené faktury. 

 

Pro uzavření této nájemní smlouvy je fyzická osoba povinna předložit platný občanský průkaz, pas nebo rodný 

list, dále řidičský průkaz skupiny B, jakýkoli doklad se zjistitelnou adresou trvalého bydliště( např. platba 

energie, pevné telefonní linky apod.), který nebude starší 3 měsíců. 

Právnická osoba je povinna předložit výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list ( postačují  kopie ), 

občanský průkaz nebo pas řidiče, řidičský průkaz skupiny B řidiče, hotovost eventuelně kreditní kartu. 

 

Nájemce :                                                                                     Pronajímatel : 

 

 



                                                                                    2. 

 

Tato nájemní smlouva se vyhotovuje ve dvojím vyhotovení, po jednom pro každou ze smluvních stran.  

 

Jako příloha a nedílná součást  této smlouvy se přikládájí VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU osobního 

vozidla  a platný ceník půjčovného.  

Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě.  

Právní vztahy touto smlouvou výslovně  neupravené se řídí obecnými ustanoveními Občanského zákoníka a 

příslušnými předpisy. 

 

Nájemce prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že se seznámil a souhlasí s touto nájemní smlouvou, všeobecnýmí 

podmínkami pronájmu a platným ceníkem firmy SLADKÁ Stanislava a zavazuje se vše uvedené dodržovat 

v plném rozsahu. 

 

 

 

Na důkaz souhlasu připojují strany svoje podpisy : 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

……………………………………………………                                         ……………………………………………….                                                                     

                 Podpis, razítko nájemce                                                           Za firmu SLADKÁ Stanislava-autopůjčovna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


