Smlouva o nájmu jízdního kola
Firma Krabcycles s.r.o. sídlem v Modřanská 51, Praha 4, IČO 27113931, dále jen pronajímatel na jedné straně.

Jméno:
Datum nar.:
Bydliště:

Telefon:
Č. o. p.:
Č. druhého dokladu:

Dále jen nájemce na straně druhé, uzavírají tuto smlouvu o nájmu jízdního kola.

1. Předmět nájmu
Pronajímatel přenechává na základě této smlouvy o nájmu jízdního kola do užívání

Typ kola a velikost:
Zámek

Cyklistická přilba

Výrobní číslo:
Dětská sedačka

Nářadí

Nabíječka

Klíče

Po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

2. Doba nájmu
Nájem se sjednává na dobu určitou. Doba nájmu:
Den/dny: __________________ Od: ______________ h. Do: ____________ h.

3. Platba za nájem
Úplata za nájem představuje částku ____________,- Kč včetně DPH, kterou nájemce hradí při podpisu této smlouvy o nájmu kola. Současně s úplatou za nájem
kola složí nájemce tzv. vratnou kauci ve výši ____________,- Kč, která bude sloužit k zajištění případně vzniklé škody na předmětu nájmu. Po zpět převzetí
nepoškozeného kola bude nájemci tato kauce vrácena. V případě odcizení, nebo poškození předmětu nájmu nájemcem si pronajímatel vyhrazuje právo na
zadržení kauce, až do vyřízení pojistné události pojišťovnou.
V případě, že nájemce nedodrží dobu nájmu, jak je tato stanovena v článku 2, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč a zároveň zaplatit za každý
den pronájmu navíc.
V případě poškození předmětu nájmu (mimo běžné opotřebení) zaviněné nájemcem, je nájemce povinen uhradit nutnou opravu v celém rozsahu. V případě
poškození, nebo odcizení kola nájemcovi, na které se vztahuje pojištění, je nájemce povinen uhradit spoluúčast (maximálně do výše zálohy).

4. Práva a povinnosti pronajímatele
Pronajímatel se zavazuje, že předá nájemci předmět nájmu uvedený v článku 1. této smlouvy v den počátku nájmu uvedený v článku 2. této smlouvy. Předmět
nájmu musí být při předání v takovém technickém stavu, aby byl způsobilý k provozu a k užívání, k němuž je určen.

5. Práva a povinnosti nájemce
Nájemce není oprávněn přenechat do užívání předmět nájmu jiné právnické či fyzické osobě. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu tak, aby na něm
nevznikla škoda. Každou nehodu či jinou škodnou událost je povinen bezprostředně poté, kdy ji zjistí, oznámit pronajímateli a v případě škody způsobené třetí
osobou současně Policii ČR. Veškeré závady na předmětu nájmu zaviněné nájemcem (mimo škody hrazené pojišťovnou) jdou k tíži nájemce. Každá závada na
předmětu nájmu, musí být nájemcem oznámena pronajímateli. V případě prodlení se splněním této povinnosti, nezbavuje se nájemce povinnosti úhrady
vzniklé škody. V případě nepojízdnosti předmětu nájmu z důvodu běžné závady, vzniklé mimo havárii, je nájemce povinen ohlásit tuto skutečnost pronajímateli,
který rozhodne o opravě. V žádném případě není nájemce oprávněn provádět bez výslovného souhlasu pronajímatele opravu sám. Učiní-li tak, jdou náklady s
touto opravou spojené k jeho tíži. Pojištění předmětu nájmu pro případ havárie je povinností nájemce.

6. Skončení nájmu
Nájem zaniká uplynutím sjednané doby nájmu, a může být ukončen i dohodou smluvních stran. Po ukončení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu předat
nájemci v místě, kde jej převzal, nebude-li po ukončení nájmu smluvními stranami dohodnuto jiné místo.

7. Závěrečná ustanovení
Nájemce svým podpisem stvrzuje: - že se podrobně seznámil s technickým stavem kola - že kolo je způsobilé k jízdě a bez závad, jež by měly vliv na jeho
funkčnost - že v případě úrazu nájemce nebude po provozovateli požadovat jakoukoliv formu náhrady - že se důkladně seznámil s Provozním řádem a souhlasí
se všemi podmínkami v plném rozsahu. Nájemce se svým podpisem zavazuje uhradit jakékoli případné škody, které svým zacházením na kole způsobí.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Obě podepsaná vyhotovení mají stejnou právní sílu.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je obsahem jejich pravé a svobodné vůle.

V Praze dne __________________
Pronajímatel

Nájemce

__________________

__________________

Prohlašuji, že jsem po vrácení kola obdržel zpět kauci v plné výši tak, jak je uvedeno v článku 3. této smlouvy.

__________________

