Smlouva o dočasném užívání vozidla
obchodní firma:
sídlo:
IČ/DIČ:
Tel:
(dále v textu jen „provozovatel“)

Daniel Šmerda
K Maliňáku 21, 713 00 Ostrava-Heřmanice
49581597
CZ7001175203
734 447 444, 602 528 520

a
obchodní firma/jméno a příjmení:
místo podnikání/adresa: ,
IČ/RČ:

DIČ:
Tel.
zastoupená:
(dále v textu jen „dočasný uživatel“ )
sjednávají tuto smlouvu o dočasném užívání vozidla v majetku provozovatele.

1. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je dočasné užívání vozidla/vozidel (dále jen „vozidlo“) v této specifikaci:

Typ vozidla

RZ

Stav km při převzetí

VIN

Výše uvedené vozidlo je vybaveno povinnou výbavou, dokladem o pojištění zákonné odpovědnosti, zelenou kartou, dálniční známkou
a jedním klíčkem.

2. Trvání smluvního poměru
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od

do

.

Během trvání smluvního poměru je dočasný uživatel oprávněn převzít do užívání a užívat vozidlo uvedené v článku 1 této smlouvy.
Vozidlo se zavazuje vrátit provozovateli nejpozději v den ukončení smluvního poměru tak, že je dopraví na stejné místo, kde vozidlo
převzal.
Provozovatel může požadovat vrácení vozidla i před uplynutím sjednané doby, jestliže dočasný uživatel neplní podmínky této
smlouvy, nebo jestliže užívá vozidlo v rozporu s účelem této smlouvy. V takovém případě je dočasný uživatel povinen vrátit vozidlo do
1 dne od
doručení
výzvy.
Výzva
může
být doručena
dopisu,
e-mailu,pak
případně
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možnost připouští, ale nájemce je povinen
uhradit pronajímateli 100 % sjednaného nájemného příslušejícího za dobu od předčasného vrácení předmětu nájmu do konečného
termínu nájmu stanoveného v článku 2 této smlouvy.
V případě prodlení dočasného uživatele s vrácením vozidla ve stanovené době a ve sjednaném místě zaplatí dočasný uživatel
provozovateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dvatisícekorunčeských) za každý i započatý den prodlení.
Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody.

3. Cena za dočasné užívání vozidla
Cena za dočasné užívání vozidla je stanovena dle typu vozu a délky výpůjčky, s ohledem na množství ujetých km. Přesný výpočet
předběžné ceny proběhne na základě přiloženého kalkulačního listu v den předání vozidla. V den převzetí vozidla je nájemce povinen
uhradit předběžnou cenu za pronájem vozidla. Případné rozdíly mezi předběžnou cenou a skutečnou cenou vypočtenou po vrácení
vozidla je dočasný uživatel povinen uhradit při vrácení vozidla pronajímateli.

4.Místo převzetí a vrácení vozidla
Vozidlo převezme dočasný uživatel v místě, na kterém se smluvní strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde lze vozidlo převzít a
následně i předat na adrese Cihelní 74, Moravská Ostrava v pracovní době Po-Pá 8-17 hod.

5. Nakládání s vozidlem
Pro používání vozidla se sjednávají následující podmínky:
a)
Vozidlo bude obsluhováno řidičem, který je držitelem platného řidičského oprávnění,
b)
Vozidlo bude užíváno, ošetřováno a udržováno v souladu s návodem k obsluze vozidla, který je součástí příslušenství vozidla a
dočasný uživatel je povinen se s ním seznámit.
c)
Dočasný uživatel může vozidlo užívat pro svou potřebu a jeho řízení svěřit vlastním zaměstnancům. Přenechání vozidla
k užívání dalším právnickým či fyzickým osobám je možné jen po předchozím souhlasu provozovatele, a to pouze pro potřebu
předváděcích jízd a bližšího seznámení se s vozidlem. Jakékoliv jiné užívání vozidla není dovoleno.
d)
Vozidlo bude používáno výhradně na pozemních komunikacích. Je zakázáno vozidlo používat mimo pozemní komunikace,
zejména na závodních okruzích, ve volném terénu a při sportovních akcích.
e)
Vozidlo bude používáno výhradně na území ČR. Výjezd do zahraničí je možný pouze se souhlasem provozovatele. Při porušení
této podmínky může provozovatel účtovat nájemci pokutu až do výše 20000,- Kč.

f)
Dočasný uživatel je povinen udržovat vozidlo v čistotě a v optickém stavu, který odpovídá propagačním účelům.
g)
Před vrácením zajistí dočasný uživatel na svůj náklad umytí vozidla a úklid včetně vyčištění interiéru. Vozidlo vrátí tak, jak bylo
převzato s plnou nádrží.
h)
Ve vozidle je zakázáno kouřit. V případě porušení je provozovatel oprávněn účtovat poplatek ve výši 2000,- Kč.

6.Pojištění
1.
Provozovatel sjednává pro všechna vozidla zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla
a havarijní pojištění.
2.
Při vzniku pojistné události na vozidle nebo v souvislosti s užíváním vozidla během trvání smluvního poměru uhradí dočasný
uživatel celkovou výši spoluúčasti na pojistném plnění, a to na základě výzvy provozovatele.

7. Škody na vozidle
1.
Dočasný uživatel odpovídá provozovateli za všechny škody, které vzniknou jeho zaviněním, a dále za škody, které vzniknou
v souvislosti s přenecháním vozidla k užívání dalším právnickým či fyzickým osobám. Jedná se zejména o škody vzniklé nedbalou
nebo neodbornou obsluhou a údržbou, přetěžováním nebo nevhodným používáním, nadměrným znečištěním interiéru,
znehodnocením laku a podobně.
2.
Při škodách krytých pojištěním je dočasný uživatel povinen postupovat podle obecně platných postupů a dále být provozovateli
účinným způsobem nápomocen k likvidaci takové škody tím, že se řidič vozidla zúčastněného na škodě dostaví do sídla společnosti
Daniel Šmerda se svým řidičským a občanským průkazem k sepsání zápisu o škodě nejpozději do šesti dnů po zjištění takové škody.
Dočasný uživatel se zavazuje uhradit veškeré škody způsobené odcizením mimořádných výbav a příslušenství z vozidla v době
dočasného užívání vozidla.
3.
Dočasný uživatel je povinen v případě zaviněné dopravní nehody provozovateli uhradit pronájem vozidla dle ČL. 3 teto smlouvy
(ušlý zisk) po dobu trvání opravy, jako by vozidlo dále užíval. V případě krádeže, zpronevěry, nedoveleného užívání, atd. se dočasný
uživatel zavazuje uhradit pronájem vozidla dle ČL. 3 teto smlouvy (ušlý zisk), jako by vozidlo dále užíval, do uzavření škodní události.
4.
Dočasný uživatel je povinen uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s neoprávněným užíváním vozidla a s jeho
vymáháním, nevrátí-li jej ve sjednané lhůtě dle článku 2 této smlouvy.

8. Ochrana vlastnických práv provozovatele
Dočasný uživatel ručí za vlastnická práva provozovatele proti případným zásahům třetích stran do těchto práv. Tyto zásahy
(obstavení, zabavení vozidla) neprodleně nahlásí provozovateli.

9. Povinnosti provozovatele
Provozovatel je povinen předat vozidlo ve sjednané době a na sjednaném místě v řádném technickém stavu a vybavené podle
platných předpisů, s plnou nádrží paliva a pro provoz potřebnými doklady a klíčí od vozidla.

10. Odpovědnost za porušení pravidel silničního provozu
Dočasný uživatel odpovídá po dobu užívání vozidla za porušení pravidel silničního provozu, ke kterému dojde kdykoliv průběhu trvání
smluvního poměru v souvislosti s užíváním vozidla.

11. Ostatní ujednání
Smluvní strany sjednávají, že doba splatnosti veškerých peněžních plnění, která vzniknou na základě této smlouvy nebo v souvislosti
s ní, činí 30 dnů ode dne doručení příslušného dokladu (faktury, výzvy k zaplacení).
V případě, že dočasný uživatel nevrátí vozidlo po uplynutí smluvního poměru dle čl.2 této smlouvy, nebo v případě porušení čl.5, čl.7,
čl.8, čl.9 a čl.10 této smlouvy, je provozovatel oprávněn vozidlo zadržet a odebrat dočasnému uživateli bez předchozího upozornění.
Náklady na zadržení vozu jdou k tíží dočasného uživatele. Provozovatel neodpovídá za věci uložené ve vozidle. V případě odebrání
vozidla budou tyto uloženy po dobu jednoho měsíce u provozovatele.
Zadržení a odebrání vozidla dočasnému uživateli se nedotýká nároku na náhradu škody.

Dočasný uživatel souhlasí s odkalzem na § 4 písm. n) zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů s kopírováním
OP, ŘP, případně cestovního pasu z důvodu zajištění tožnosti, pro účely provozovatele.

12. Změny a dodatky smlouvy
Změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, byly-li sjednány písemně.
V Ostravě dne:

………………………….
za provozovatele:

Daniel Šmerda

……………………………
za dočasného uživatele

13. Prodloužení trvání smluvního poměru

Od ………………….

Do …………………..

Provozovatel:

Od ………………….

Do …………………..

Provozovatel:

……………………

……………………

Dočasný uživatel ……………………..

Dočasný uživatel ……………………..

