Nájemní smlouva (o nájmu vozidla)
č. ………………..
uzavřená podle ust. § 2201 a násl. a ust. § 2316 a násl. občanského zákoníku,
uzavřená mezi:
Pronajímatel:
firma:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastupuje:
Tel.:
zápis/registrace:

STARPE s.r.o.
Ke Mlýnu 1285/40, 696 04 Svatobořice-Mistřín
01693565
CZ01693565
Michaela Vodičková
608 226 116 / 731 850 678

a
Nájemce:

(U firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická)
Jméno a příjmení/název firma,
OP/IČ: ……………………..…………….
RČ/DIČ: ………………………………….
adresa/sídlo: ………….……………….
zastoupena: ……………………………
mail: ………………………………….
telefon: ……………………………...
I.
Předmět nájmu
1. Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci k dočasnému užívání níže uvedený obytný vůz - karavan, včetně
příslušenství (dále jen „předmět nájmu" nebo „vozidlo“) za podmínek dále uvedených v této smlouvě. Nájemce se zavazuje za
dočasné užívání předmětu nájmu zaplatit pronajímateli sjednaný nájem po dobu a za podmínek dále uvedených v této
smlouvě.
druh vozidla:
typ vozidla:
identifikační číslo vozidla (VIN):
rok výroby:
RZ.:
stav tachometru:

osobní automobil
Pilote
…………………………………………………………………
2018
……………………
……................. km

2. Součástí předmětu nájmu je příslušenství: campingový nábytek pro 4 osoby, chemie do WC, 2 plynové láhve s propanem,
autorádio, TV s DVD. Příslušenství je zahrnuto v nájemném za předmět nájmu.
Doplňky: viz. Předávací protokol vybavení, Předávací fotodokumentace, Seznámení s obsluhou a kontrola funkčnosti.
3. Pronajímatel předal dopravní prostředek nájemci po provedení kontroly stavu počítadla ujetých km, množství motorového
oleje, množství chladící kapaliny, množství brzdové kapaliny, pneumatik, osvětlení dopravního prostředku, akumulátoru a
úplnosti povinné výbavy v souladu s vyhláškou MD č.102/1995 Sb.
3. Pronajímatel předal nájemci osvědčení o registraci vozidla a zelenou kartu od předmětu nájmu a prohlašuje, že předmět
nájmu je v dobrém stavu, funkční a splňuje podmínky a předpisy pro užívání předmětu nájmu na pozemních komunikacích.
4. Nájemce podpisem nájemní smlouvy prohlašuje, že si před převzetím předmět nájmu důkladně prohlédl, shledal jej
bezzávadným, čistým a v provozuschopném stavu. Současně podpisem smlouvy potvrzuje, že mu byl pronajímatelem
předveden, dále byl pronajímatelem poučen o pravidlech se zacházením s předmětem nájmu a že předmět nájmu převzal.
II.
Termín a region zapůjčení
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to
od ……………………..2018 hod ………………. do ……………........2018 hod ………………..

2. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu v sídle pronajímatele, v termínu stanoveném ve smlouvě a ve stavu v jakém jej
převzal, včetně jeho příslušenství. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. O vrácení předmětu nájmu bude sepsán
protokol. V protokolu smluvní strany dohodnou řešení a lhůty případných práv a závazků ze skončení nájemního vztahu.
3. Užití ustanovení § 2320 občanského zákoníku se vylučuje.
4. Předání předmětu nájmu:
a) čas a místo předání předmětu nájmu: adresa: Ke Mlýnu 1285/40, 696 04 Svatobořice-Mistřín hodin: ………………
b) čas a místo vrácení předmětu nájmu: adresa: Ke Mlýnu 1285/40, 696 04 Svatobořice-Mistřín hodin: ………………
Vůz se předává v dopoledních hodinách prvního dne půjčení a vrací se do 9.00 hodin posledního dne půjčení, pokud není
s pronajímatelem dohodnuto jinak.
5. Povolené země (státy):
Státy na kontinentu: Evropa
Do tohoto regionu je nájemce oprávněn s vozidlem vycestovat.
III.
Nájemné
1. Smluvní strany se dohodly, že výše nájemného činí …….........…,- Kč včetně DPH, (slovy: ........................ korun českých).
2. Smluvní strany se dohodly, že výše servisního poplatku činí 100,- Kč včetně DPH za každý den nájmu, (slovy: jednosto
korun českých).
3. V ceně nájmu jsou zahrnuty 2 ks plynová láhev s propanem, chemie do WC.
4. Nájemce zaplatil nájemné a servisní poplatek před podpisem této smlouvy.
5. V případě prodloužení nájmu dopravního prostředku po uplynutí nájemní doby uvedené ve smlouvě, je nájemce povinen se
osobně dostavit do sídla pronajímatele, kde se svolením pronajímatele a složením nové peněžité zálohy, bude nájem vozidla
prodloužen. V případě nedodržení podmínek tohoto bodu, bude předmět nájmu považován za zcizený a toto bude neodkladně
hlášeno Policii ČR. V případě, že se nájemce dostane do prodlení s úhradou nájemného, je povinen zaplatit pronajímateli
smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Povinnost hradit nájemné trvá i v případě, že vozidlo
bude havarované nebo nepojízdné z viny nájemce.
6. Faktura vystavená pronajímatelem musí obsahovat údaje dle zákona o DPH v platném znění.
7. Úplata za nájem obsahuje: sadu pneumatik, pravidelné servisní prohlídky ve značkovém servisu vč. výměny olejů a dodání
provozních kapalin, běžné opravy vozidla vč. originálních náhradních dílů, povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
100/100, mezinárodní pojištění odpovědnosti – zelená karta (při výjezdu do zahraničí), havarijní pojištění na území celé
Evropy, silniční daň, dálniční známku ČR, poplatek za autorádio,
zabezpečovací zařízení vozidla.
8. Úplata za nájem nezahrnuje náklady na pohonné hmoty a destilovanou vodu, příp. nemrznoucí kapalinu používanou do
ostřikovačů skel, event. světlometů, opravy defektů pneumatik, příp. škody způsobené na pneumatikách a discích.
9. Ve sjednaném nájemném je předně zahrnuto oprávnění nájemce ujet s vozidlem 350km/den. V případě překročení tohoto
limitu bude nájemce povinen uhradit částku 6,50 Kč za každý další ujetý kilometr, přičemž nájemné nad denní limit najetých
kilometrů bude stanoveno až po vrácení vozidla s ohledem na celkový počet ujetých kilometrů. V případě nájmu vozidla na
více jak 6 dní kilometrové omezení není.
IV.
Platební podmínky
1. Záloha a doplatek:
Zálohu ve výši 30% z ceny půjčovného, tedy: ……………,- Kč, se nájemce zavazuje uhradit do pěti pracovních dní ode dne
podpisu této smlouvy na níže uvedený účet pronajímatele, nebo v hotovosti k rukám pronajímatele po podpisu této
smlouvy oproti příjmovému dokladu. Doplatek a servisní odměnu se nájemce zavazuje uhradit převodním příkazem nebo
v hotovosti k rukám pronajímatele 3 dny před převzetím předmětu nájmu. Záloha slouží pro závaznou blokaci termínu.
2. Kauce:
Nájemce za účelem zajištění splněních všech závazků vůči pronajímateli složil v den převzetí vozidla ve prospěch
pronajímatele kauci ve výši 25.000,- Kč. Pronajímatel je oprávněn kauci použít na případnou náhradu škod spojených s
likvidací drobných poškození způsobených nájemcem. Tím se rozumí takové poškození předmětu nájmu, na které se
nevztahuje pojištění vozidla. Poškozené díly se hradí v plné výši dle ceníku dodavatele a včetně ceny práce za uvedení
předmětu nájmu v předchozí stav.
Pronajímatel se zavazuje vrátit nájemci složenou kauci, nebo část kauce po jejím započtení proti splatné pohledávce
pronajímatele, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vrácení předmětu nájmu pronajímateli. Za pohledávky
pronajímatele se považují zejména náhrady škod a sankce.
3. Servisní poplatek
Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli servisní poplatek ve výši 100,- Kč za každý den nájmu za přípravu předmětu
nájmu (vyčištění, umytí, plná nádrž vody, 2 plné plynové láhve, kontrola tlaku v pneumatikách, dolití kapalin do
ostřikovačů, kontrola dalších kapalin, chemikálie do WC, školení a poučení před převzetím, kontrola brzd a motorové části,
administrativa).
4. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli za úklid vozidla poplatek:
a) při vrácení nevyčištěného vozu částku ve výši 1.500,- Kč bez DPH,
b) při vrácení silně znečištěného vozu částku ve výši 5.000,- Kč bez DPH,
c) při vrácení nadměrně znečištěného vozu částku ve výši 7.000,- Kč bez DPH,
d) při vrácení vozu s nevyprázdněnou odpadní nádrží a WC nádrží částku ve výši 1.500,- Kč bez DPH
Platby uvedené pod písm. a), b), c) a d) je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat současně.

5. Veškeré platby se provádí v hotovosti nebo platebním příkazem na číslo účtu vedeného u ČSOB, a.s., č.ú.:
259176072/0300.
6. Při nedodržení platebních podmínek nájemcem je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to bez nároku
nájemce na jakékoliv plnění ze strany pronajímatele.
7. Splatnost smluvních pokut, poplatků dohodnutých v této smlouvě je při předání předmětu nájmu. Nárokem na smluvní
pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.
V.
Předání
1. Nájemce podpisem předávacího protokolu a převzetím vozidla uznává, že předmět nájmu je v pořádku v provozuschopném
a čistém stavu a nevykazuje žádné viditelné poruchy a že je ve stavu popsaném v této smlouvě nebo předávacím protokole.
Nájemce je povinen zdržet se porušení plomby u tachometru, manipulace s počítadlem kilometrů a obsahem nádrže. Nájemce
nese odpovědnost za kompletnost příslušenství předmětu nájmu. Osoba přebírající předmět nájmu je povinna seznámit
posádku obytného vozu, pokud nebyla při převzetí, s obsluhou a dalšími podmínkami.
2. Nájemce podpisem předávacího protokolu a převzetím předmětu nájmu potvrzuje i převzetí kompletních dokumentů a klíčů
k předmětu nájmu.
3. Nájemce musí dbát na bezpečné projetí veškerých průjezdů, mostů, tunelů, apod. V případě poškození vozu – karoserie
hradí vzniklou škodu nájemce. Výška s délkou předmětu nájmu je uvedena v kabině vozu. Nájemce je o těchto údajích
seznámen pronajímatelem u předání předmětu nájmu.
4. Nájemce přebírá předmět nájmu s plnou nádrží a zavazuje se vrátit předmět nájmu s plně natankovanou nádrží PHM. Do
vozidla nesmí nájemce tankovat bio paliva. V případě nedotankování nádrže uhradí nájemce hodnotu chybějící PHM a smluvní
poplatek ve výši 500,- Kč.
5. V případě nepřevzetí předmětu nájmu nájemcem v dohodnutém termínu záloha propadá ve prospěch pronajímatele jako
náhrada vzniklých výdajů a ušlého zisku.
VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
(podmínky nájmu)
1. Nájemce je povinen a zavazuje se zacházet s předmětem nájmu tak, aby pronajímateli nevznikla škoda, aby nedošlo k jeho
poškození, nadměrného opotřebení, ztrátě nebo zničení nebo újmě na cizím majetku.
2. Nájemce je povinen používat předmět nájmu pouze pro účely, k nimž je určen v souladu s obecně závaznými právními
předpisy. Nájemce je povinen používat všechna zabezpečovací zařízení, pokud jsou součástí výbavy. Nájemce je dále povinen
provádět na své náklady běžnou údržbu předmětu nájmu. Při odstavení předmětu nájmu je nájemce povinen jej řádně
zabezpečit proti ztrátě nebo odcizení.
3. Nájemce je povinen bezodkladně informovat pronajímatele v případě zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu,
předmět nájmu okamžitě odstavit mimo provoz, pokud se s pronajímatelem písemně nedohodne jinak.
4. Předmět nájmu je oprávněn řídit pouze nájemce nebo osoba, která je uvedena v této smlouvě. Nájemce není oprávněn dát
předmět nájmu do podnájmu třetí osobě. Nájemce dále potvrzuje způsobilost osoby, která bude předmět nájmu řídit a bere za
ni dle této smlouvy veškerou hmotnou odpovědnost.
5. Nájemce není oprávněn s vozidlem vycestovat do jiné země/státu nebo do jiného regionu, než je ve smlouvě uvedeno.
6. Použití předmětu nájmu k osobním, obchodním, reklamním záležitostem či přepravě nákladu, je možné pouze na základě
smlouvy odlišné od této smlouvy.
7. Nájemce není oprávněn provádět s předmětem nájmu jízdy pro cizí potřebu a za úplatu, nesmí jej nadměrně přetěžovat
nad přípustnou mez a účastnit se s dopravním prostředkem soutěžních jízd, nesmí jej používat ke sportovním, zkušebním
účelům nebo za účelem dalšího podnikání.
8. V předmětu nájmu je přísný zákaz kouření. V případě porušení této povinnosti, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a pronajímatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
9. Dále se nájemce zavazuje, že
a) předmět nájmu nebude použit k odtahu vozidel,
b) předmět nájmu musí být vrácen v čase a místě dle této smlouvy. V případě prodlení o 1 hodinu bude účtován nájemci další
den nájmu. V případě dohody je možné vozidlo vrátit později. Jestliže nájemce vozidlo vrátí pronajímateli po dohodnutém
termínu, je povinen platit pronajímateli sjednané nájemné až do vrácení předmětu nájmu a je povinen zaplatit pronajímateli
smluvní pokutu ve výši dvojnásobku nájmu uvedeného v článku III. této smlouvy a vystavuje se možnosti stíhání orgány
Policie ČR. Zaplacením smluvní pokuty nebo vznikem nároku na smluvní pokutu, nezaniká pronajímateli právo na náhradu
škody. Nájemce bere na vědomí, že náhradu škody, kterou uplatní další nájemce vůči pronajímateli z důvodu, že nájemce
nevrátil vozidlo včas, přeúčtuje pronajímatel nájemci v plné výši.
c) předmět nájmu musí být vrácen kompletně čistý. Exteriér - karoserie, poklice a okna nesmí mít viditelnou špínu (např.
bláto, hmyz), interiér (bez trhlin, škrábanců, špinavých skvrn, nesmí zůstávat odpadky). V opačném případě bude pronajímatel
účtován nájemci poplatek za umytí + vyčištění ve výši 1.500,- Kč bez DPH,
d) do předmětu nájmu je vstup domácích mazlíčků, (jako je pes, kočka apod.) dovolen jen se souhlasem pronajímatele,
e) uhradí veškeré poplatky, virtuální dálniční známky, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce,
f) nebude provádět jakékoliv upravování předmětu nájmu (polepování, vrtání, šroubování, atd.),
g) na náklady spojené s poškozením nebo ztrátou na předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn použít kauci. V případě, že
poškození je větší než složená kauce, je nájemce povinen škodu doplatit do celkové výše,
h) markýzu při větru, dešti nebo při vzdálení se od předmětu nájmu stáhne, aby nedošlo k jejímu poškození. Nájemce se
zavazuje v případě poškození markýzi nebo její nefunkčnosti, uhradit pronajímatele náhradu škody ve výši 20.000,- Kč,

i) předmět nájmu vrátí ve stavu, v jakém jej přebíral. V případě ztráty ORV, RZ, dokladu o zákonném pojištění, klíčů, apod.,
se zavazuje uhradit pronajímateli náhradu škody ve výši 5.000,- Kč. V případě ztráty hlavního startovacího klíče se nájemce
zavazuje uhradit pronajímateli náhradu škody ve výši 7.000,- Kč.
10. Předmět nájmu je havarijně pojištěn se spoluúčastí 10%, minimálně 10.000,- Kč. V případě poškození, ztráty nebo
odcizení předmětu nájmu nebo některé jeho části má nájemce finanční spoluodpovědnost 10%, u částky poškození do
10.000,- Kč celou sumu. Škody, u nichž nájemce nedoloží potvrzení Policie, se považují za škody způsobené nájemcem. Při
pojistné události tuto účast hradí nájemce. V případech kdy se pojištění nevztahuje na krytí vzniklých škod, je nájemce
zodpovědný za celou výši škody. Součástí dokladů je i potvrzení o zákonném pojištění, zelená karta a sešit INFORMACE
(Havarijní pojištění, pojištění Odpovědnosti z provozu vozidla + karta assistance). Ostatní pojištění si v případě potřeby hradí
nájemce. Zavazadla a osobní věci nejsou pojištěny.
11. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli spoluúčast za poškození vozidla v plné výši (10% min. 10.000,- Kč). Při
prokázání spoluviny na ztrátě (nezamčené a nezabezpečené vozidlo, otevřená okna, parkování na odlehlém místě apod..) se
zavazuje uhradit celou vzniklou škodu sníženou o plnění pojišťovny.
12. Pronajímatel nebude účtovat smluvní pokutu či poplatky v případě, že předmět nájmu mělo technickou závadu, či došlo
k poškození předmětu nájmu bez zavinění nájemce.
13. Nájemce se zavazuje, že veškeré opravy, vzniklé během nájmu bude konzultovat s pronajímatelem. Pokud bude nezbytná
oprava předmětu nájmu, musí být provedena v autorizovaném servisu. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel za
předpokladu, že škoda nebyla způsobena nájemcem. Při ceně opravy nad 2.000,- Kč je třeba vyžádat souhlas pronajímatele.
Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu je v záruce dle předávané servisní knížky.
14. V případě dopravní nehody či vzniku škody na předmětu nájmu je nájemce povinen neprodleně informovat orgány
dopravní policie a současně pronajímatele. Na místě nehody či vzniklé škody je povinen zapsat jmenovitě spoluúčastníky či
svědky včetně jejich adres. Nutné vyprošťovací náklady nebo náklady na opravu předmětu nájmu budou vyžadovány
pronajímatelem po nájemci k uhrazení ponížené o plnění od pojišťovny. Nájemce je povinen pro pronajímatele vyhotovit ihned
po pojistné události detailní zprávu o nehodě či škodě a nehodu vhodným způsobem zadokumentovat (např. fotografie).
Obdobným způsobem nájemce postupuje i v případě odcizení předmětu nájmu.
15. Vznikne-li na dopravním prostředku škoda způsobená hrubým porušením povinností ze strany nájemce (požití alkoholu
apod.) je nájemce povinen uhradit pronajímateli náhradu škody, jež není kryta uzavřenými pojistnými smlouvami.
16. V případě, že předmět nájmu bude nepojízdný, je nájemce povinen kontaktovat asistenční službu a nepojízdný předmět
nájmu zabezpečit před dalším případným poškozením a vniknutím cizích osob (zabezpečit proti krádeži).
17. Při nehodě a poruše předmětu nájmu nemá nájemce nárok na výměnu vozu, ani na jinou formu kompenzace ze strany
pronajímatele.
18. V případě menších poruch jako je např. porucha lednice, boileru, osvětlení, TV, satelitu, klimy, náhradních dílů, apod.,
není pronajímatel povinen poruchu okamžitě odstranit. V případě těchto menších poruch je nájemce oprávněn si zajistit
opravu či nákup dílů. Pronajímatel na základě vystaveného řádného účet uhradí nájemci tyto náklady při vrácení předmětu
nájmu.
19. Bez předchozího souhlasu pronajímatele nesmí nájemce provádět jakékoliv změny či úpravy na předmětu nájmu. V
případě, že nájemce provede na předmětu nájmu úpravy bez předchozího souhlasu pronajímatele, je nájemce povinen zaplatit
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a pronajímatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
20. Veškeré osobní údaje klienta se zjišťují za účelem sepsání smlouvy o zapůjčení vozidla. Klient dává souhlas s jejich
uveřejněním (Zákon 439/2004 Sb. o ochraně osobních údajů).
VII.
Storno podmínky
1. Pronajímatel může od této smlouvy o nájmu odstoupit před předáním předmětu nájmu, jestliže na základě prokazatelných
skutečností, zjištěných nebo vzniklých na straně nájemce po uzavření smlouvy, vzniknou oprávněné pochybnosti o tom, že
nájemce bude řádně a včas plnit závazky ze smlouvy o nájmu, nebo bude zjištěno, že nájemce uvedl v podkladech pro
uzavření smlouvy nepravdivé údaje.
2. Pronajímatel může smlouvu o pronájmu dopravního prostředku vypovědět za podmínky, že nájemce:
- neoznámí orgánům dopravní policie a současně pronajímateli dopravní nehodu, nebo jiné skutečnosti, v důsledku
kterých došlo ke škodě na dopravním prostředku,
- provede úpravy, výměnu dílů nebo agregátů dopravního prostředku bez souhlasu pronajímatele. To neplatí v
případech nouze, kdy takováto úprava nebo výměna je nezbytná z důvodu zamezení vzniku škod na předmětu nájmu nebo
zamezení škodám následným u nájemce.
3. Odstoupí-li nájemce od této smlouvy, zavazuje se uhradit pronajímateli odstupné, a to následovně:
a) odstoupení od smlouvy do 50 dní před datem účinnosti smlouvy činí odstupné 30% ceny nájemného,
b) odstoupení od smlouvy 49 až 30 dní před datem účinnosti smlouvy činí odstupné 50% ceny nájemného,
c) odstoupení od smlouvy 29 až 15 dní před datem účinnosti smlouvy činí odstupné 80% ceny nájemného,
d) odstoupení od smlouvy 14 dní před datem účinnosti smlouvy a méně nebo v den účinnosti smlouvy, činí odstupné
100% ceny nájemného.
4. Nájemní vztah rovněž zaniká zničením předmětu nájmu.
5. Při předčasném ukončení nájmu nevzniká pronajímateli povinnost vracet nájemci nespotřebovanou část nájemného
a nájemci nevzniká nárok vůči pronajímateli na vrácení nespotřebované části nájemného. Nájemce s tímto souhlasí, kdy tuto
skutečnost potvrzuje svým podpisem této smlouvy.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je platná ode dne jejího podpisu. Tato smlouva je účinná dnem převzetí předmětu nájmu.

2. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště, případně jiné změny, které by
mohly ovlivnit řádné plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní
lhůty, i když se adresát (nájemce nebo pronajímatel) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na
posledně známou adresu adresáta (nájemce nebo pronajímatele) a adresát (nájemce nebo pronajímatel) si ji v úložní době
nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (nájemce nebo pronajímatel) odmítne přijmout.
Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.
3. Nájemce současně prohlašuje, že je plně způsobilý ke všem právním úkonům, že je oprávněn nebo zmocněn uzavřít tuto
nájemní smlouvu za nájemce, pokud jedná jménem třetí osoby. Dále prohlašuje, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé
a zmocňuje tímto pronajímatele, k ověření těchto údajů a provedení dalších zjištění, která bude pronajímatel považovat za
nezbytné.
4. Veškeré změny a doplňky je nutno provést formou písemné přílohy ke smlouvě.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Přílohy: Protokol o předání předmětu nájmu.
Ve Svatobořicích dne : ________ 2018
Pronajímatel :

………………………………………….

Nájemce :

……………………………………………

Předávací protokol
ke smlouvě o pronájmu obytného vozidla ze dne……….…….
Pronajímatel:

Nájemce:

STARPE s.r.o., Ke Mlýnu 1285/40, 696 04 Svatobořice-Mistřín
IČ: 01693565
Zastoupená jednatelkou Michaelou Vodičkovou

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

Typ vozidla:
SPZ:
Seznámení s venkovními rozměry vozidla:
 Výška
□
 Šířka
□
 Převis alkovny
□
 Délka
□

●
●
●
●
●

Nádrže + stav nádrží
 Palivová
 Pitná voda
 Odpadní voda
Vybavení vozidla:
 Chemie WC
 Připojovací kabely
 Prodlužovaní kabel
 Nájezdy
 Reflexní vesta
 Lékárnička
 Hadice na vodu
 Trojúhelník
 Izolace čelního skla
 Vypouštěcí hadice


Návod

Seznámení s funkcí a umístěním technických prostorů:
PB bomby
□
Boiler
□
Přípojky
□
Hever
□
Rezerva
□

□
□
□

Doklady:
● Dálniční známka
● ORV
● Doklad o povinném ručení

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Interiér a funkce spotřebičů a vybavení vozidla:
●
Rozkládání nábytku
□
●
Funkce ovládání markýzy
□
●
Hlavní ovládací panel
□
●
Stav napětí baterií
□
●
Ovládání lednice, provoz
□
●
Ovládání boileru a topení
□
●
Hlavní jistič
□
●
Jističe osvětlení
□
●
Jistič, pojistný ventil přídavných nádrží □
●
Jistič vodního čerpadla
□
●
Způsob používání WC
□
●
Způsob ovládání TV
□

□
□
□

Klient se zavazuje:
 Při vrácení vozidla musí být kazeta WC prázdná a vyčištěná, v opačném případě bude účtován poplatek = 1.500,- Kč bez
DPH.
 Při vrácení nevyčištěného vozidla se účtuje poplatek až 5.000,- Kč bez DPH.
 Při silně znečištěném těžko odstranitelném znečištění (jako jsou například asfaltové, olejové skvrny, znečištěné potahy,
koberce, atd.) se nájemci účtuje poplatek = 7.000,- Kč bez DPH.

Ve Svatobořicích dne ……………….

Podpis nájemce ……...................…

Poškození:

Poznámky:

Zapůjčené vybavení:

Ve Svatobořicích dne ……...…......

Podpis nájemce ....……........

