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Zmluva o nájme vozidla s ŠPZ: Renault_Trafic_DT459BF

Prenajímateľ

Názov:
Sídlo spoločnosti:
Email:
Tel.:

IČO:

DIČ:

Zastúpenie: 

a

nájomca
Názov firmy:
Meno a priezvisko:
Bydlisko / Sídlo:
Email:
Tel:
Rod. Číslo/IČO:
DIČ:
Zastúpenie:

uzatvárajú podľa ustanovenia § 630 Obchodného zákonníka túto Zmluvu o nájme
(ďalej ako: ..zmluva'')
1. Predmet zmluvy

1.1 Na základe tejto zmluvy sa prenajímateľ zaväzuje prenechať nájomcovi nižšie špecifikované vozidlo 
k dočasnému užívaniu za peňažnú čiastku a nájomca sa zaväzuje túto peňažnú čiastku uhradiť.
Typ vozidla: Rcnault_Trafíc_DT459BF

1.2 Ďalšie fyzické osoby oprávnené k prevzatiu a riadeniu vozidla sú (Meno, bydlisko, RČ, OP, VP):

1.3 Vozidlo bude nájomcovi pristavené na prevzatie od prenajímateľa
dňa 22.5.2018 v čase 07:00 hod na mieste Detva

Vozidlo bude prenajímateľovi pristavené na prevzatie od nájomcu
dňa 25.5.2018 v čase 19:00 hod na mieste Detva

1.4 Dohodnutá doba prenájmu vozidla 4 deň/dní

1.5 Dohodnutá cena nájmu je 61 EUR/deň
Cena druhý vodič EUR/deň
Cena vodič do 25 rokov EUR/deň
Cena doplnkov EUR/deň

Cena spolu 244 EUR
1.6 Limit kilometrov vo vozidle: 400 KM/deň (deň, týždeň, mesiac)
Cena za kilometer nad dohodnutý' limit: 0,06 EUR
1.7 Dohodnutá záloha za vozidlo: 200 EUR
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2. Spoločné a záverečné ustanovenia

2.1 Zmena zmluvy je  možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
2.2 Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych 
predpisov, predovšetkým Obchodného zákonníka.
2.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú aj priložené všeobecné obchodné podmienky pre nájom vozidla 
(ďalej ako ..VOP"), pričom ustanovenia tejto zmluvy, alebo jej dodatkov majú prednosť pred ustanoveniami 

priložených VOP
2.4 Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné, alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým 
dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije 
právna úprava, ktorá pokiaľ je  to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy 
zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
2.3 Prenajímateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že od nájomcu prevzal jeden originál blankoznícnkv vystavenej 
v zmysle bodu 6.3 VOP, v prípade neprevzatia blankozmenky prenajímateľ potv rdzuje prevzatie dohodnutej 

zálohy za vozidlo v bode 1.7 tejto zmluvy.
2.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
2.7 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzniknuté z práv nych vzťahov vzniknutých alebo vyplývajúcich 
zo zmluvy, alebo súvisiacich so zmluvou budú rozhodovať príslušné súdy Slovenskej republiky.
2.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluv u prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho. že obsah zmluvy 
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpísali.

V Detve, dňa
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