Smlouva o pronájmu
dle Občanského zákoníku 89/2012 Sb. (Nájem)
Pronajímatel:

Nájemce:

Vozidlo

ChciSystem s.r.o.
Na Srázu 449
463 12 Liberec XXV
IČO: 22800484
DIČ: CZ22800484

VZOR VZOR

Polointegrál pro 4 osoby - LMC Breezer Lift
H737G

Telefon:
Email:

Termín od 31.12.2099 do 31.12.2099

485 146 093
info@chciobytnak.cz

Nájemce
Vy jako nájemce (dále jen zákazník), uvedený na potvrzení o přijetí rezervace, musíte mít v den zahájení pronájmu minimální věk
21 let a Vaše řidičské oprávnění pro skupinu B musí být starší 3 let. Můžete být fyzická i právnická osoba. Za právnickou osobu
jedná statutární orgán nebo jiná osoba, oprávněná k jednání na základě ověřené plné moci.
Pronajímatel
My jako pronajímatel, uvedený na potvrzení o přijetí rezervace.
Vozidlo
Automobil, uvedený na potvrzení o přijetí rezervace. Pronajímatel poskytuje vozidlu veškerý předepsaný servis a péči tak, aby
maximalizoval komfort zákazníka a minimalizoval pravděpodobnost výskytu technických závad. V případě poškození nebo
technické závady vozidla, které nevylučuje použití zákazníkem, navrhne pronajímatel zákazníkovi slevu. Zákazník je oprávněn ujet
po dobu pronájmu počet km odpovídající 1/10 ceny pronájmu vč.DPH (např. týdenní pronájem je za 24.500 Kč, možný nájezd je
2.450 km). V případě vyššího nájezdu se zákazník zavazuje uhradit 5 Kč za každý km nad tento limit. Možný nájezd neplatí pro
vozidlo FORD TOURNEO CUSTOM (je bez limitu).Pronajímatel je oprávněn vypořádat tuto platbu s přijatou kaucí.
Ve vozidle není povolen pobyt a pohyb zvířat. Ve vozidle je zakázáno kouření.
Příslušenství
Smluvené položky pronajímané společně s vozidlem.
Zahájení pronájmu
Vozidlo budete mít k dispozici v provozovně pronajímatele v den uvedený ve smlouvě v čase mezi 12. a 15. hodinou (pokud
nebude individuálně sjednán jiný čas). Počítejte prosím s časovou rezervou v rozsahu cca 60 minut na seznámení s vozidlem. Po
seznámení bude potvrzen protokol se soupisem příslušenství a existujících škod.
Vozidlo je vždy připraveno perfektně omyté a uklizené, s doplněnými provoznímy kapalinami, zákazník je proškolen s obsluhou
vozidla a všech technických zařízení ve voze (topení, voda, plyn, sanita, nábytek, markýza,...). V případě pronájmu doplňků je
zákazník proškolen s použitím těchto doplňků.
Ukončení pronájmu
Vozidlo vracíte v den uvedený ve smlouvě mezi 14. a 15.hodinou. Počítejte prosím s časovou rezervou asi 30 minut na kontrolu a
předání vozidla. Vozidlo vracíte v běžně znečištěném stavu s plnou nádrží pohonných hmot.
Platební podmínky
Cena pronájmu vozidla a příslušenství je včetně DPH.
Za přípravu, omytí, úklid vozu a zaškolení obsluhy účtujeme částku 1.500 Kč včetně DPH (FORD TOURNEO CUSTOM 1.000 Kč)
Pro potvrzení rezervace je třeba do 7 kalendářních dnů uhradit 50% ceny pronájmu. Pokud je rezervace uzavírána 30 a méně dnů
před zahájením pronájmu je třeba pro potvrzení rezervace uhradit 100% ceny pronájmu. Pokud nebude úhrada provedena,
rezervace zaniká.
Doplatek ceny rezervace je třeba uhradit do 30 dnů před zahájením pronájmu. Pokud nebude doplatek proveden, může
pronajímatel rezervaci zrušit a uplatnit storno podmínky.
V případě změny rezervace je vzniklý doplatek třeba uhradit najednou do 7 kalendářních dnů.
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Kauce
Potvrzením rezervace se zákazník zavazuje uhradit kauci ve výši 30.000 Kč (Ford Tourneo Custom 20.000 Kč). Kauci je možné
uhradit předem současně s úhradou ceny pronájmu nebo v hotovosti při převzetí vozidla. Pronajímatel vrátí zákazníkovi kauci
stejnou formou jakou byla hrazena, po ukončení pronájmu.
Pokud byla zjištěna škoda, která nebyla uvedena v předávacím protokolu, je pronajímatel oprávněn, s ohledem na
předpokládanou výši škody, zadržet spravedlivou část kauce. Po zjištění přesné výše škody pronajímatel vrátí bezodkladně zbylou
část kauce zákazníkovi. Pronajímatel je na vyžádání povinnen předložit doklady potvrzující výši škody.
V případě, že je škoda po odpočtu přijatého pojistného plnění vyšší než uhrazená kauce, je zákazník povinnen rozdíl mezi škodou
a zadrženou částí kauce bezodkladně pronajímateli uhradit.
Storno podmínky
V případě volné kapacity a při zachování rozsahu provede pronajímatel pro zákazníka jednu změnu rezervace ZDARMA.
V jiných případech může pronajímatel souhlasit se změnou rezervace za poplatek 200 Kč.
V případě zániku rezervace na základě žádosti zákazníka nebo při nedodržení platebních podmínek je uplatněn storno poplatek
takto:
Více než 60 dnů před zahájením - 500 Kč
Více než 30 dnů před zahájením - 10% z ceny rezervace
Více než 14 dnů před zahájením - 50% z ceny rezervace
14 a méně dnů před zahájením - 90% z ceny rezervace

V Liberci dne 07.06.2018

V .................................... dne ..............................

Podepsáno elektronicky

Pronajímatel

Zákazník
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