Nájemní smlouva
uzavřená ve smyslu §663 a násl. Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
smluvními stranami, kterými jsou:

Jiří Bureš, M.Cibuklové 13/450 Praha 4 Provozovna: Na Blatech 601 Měšice u Prahy PSČ: 250 64
IČO: 45733503 DIČ: CZ7305140007 Tel.: 602314033
(dále jen „pronajímatel“)
a
Jméno, příjmení:
Firma:

______________________________________________

______________________________________________

Trvalé bydliště: ______________________________________________
Rodné číslo:

_____________________ Č.telefonu : ________________

Číslo OP:

_____________________ Číslo ŘP :

________________

jako nájemce na straně druhé (dále jen „nájemce“)
takto:
I.
Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je pronájem majetku pronajímatele nájemci.
1.2. Pronajímatel je mimo jiné vlastníkem: GRACO ULTRA MAX II 1095 vč. příslušenství
(dále jen „předmět nájmu“).
1.3. Pronajímatel přenechává touto smlouvou předmět nájmu do nájmu nájemci a nájemce předmět
nájmu do nájmu přijímá, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
II.
Nájemné a služby spojené s nájmem
2.1. Nájemné za předmět nájmu činí 2500,- Kč/den
2.2. Nájemné je hrazeno nájemcem pronajímateli předem, nejpozději při podpisu smlouvy.
III.
Doba nájmu
3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od ………………… do ………………..
3.2. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu nejpozději jednu hodinu před koncem výpůjční doby
poslední den doby nájmu. Tj. do 19:00 hod
IV.
Práva a povinnosti nájemce
4.1. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu řádně a v souladu s jeho povahou a obvyklým
určením tak, aby nedošlo k jeho poškození.
4.2. V případě prodlení podle bodu 3.2. se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve
výši 100% denního půjčovného dle platného ceníku.

4.3. Za opožděné vrácení předmětu nájmu se nájemce zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 100%
denního půjčovného za každý den prodlení.
4.4. Nájemce se zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal.
4.5. Nájemce odpovídá za škodu vzniklou poškozením, odcizením, ztrátou nebo zneužitím předmětu
nájmu.
4.6. V případě poškození, odcizení nebo ztráty předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit 100%
pořizovací ceny předmětu nájmu.
4.7. Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu.
V.
Předměty nájmu
5.1.Seznam pronajatých věcí: Vysokotlaké zařízení GRACO ULTRA MAX II 1095 + 2X 15m
hadice + 2X pistole + 1X dlouhý nástavec
VI.
Všeobecná a závěrečná ustanovení
6.1. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
6.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, originál obdrží pronajímatel, kopii nájemce.
6.3. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s ní a že tato smlouva
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
6.4. Platný ceník a výpůjční doba jsou zveřejněny v prostorách půjčovny Na Blatech 601 Měšice
nebo URL.: http://abury.hyperlink.cz/pujcovna

Zaplacena vratná záloha ve výši: 20000,- Kč
V Měšicích dne ……………………………

______________________
pronajímatel

_________________
nájemce

Záloha vrácena dne: ………………………
__________________
nájemce

