Vzor – Podnikatelský pronájem movité věci


Nájemní smlouva
uzavřená podle § 2201 a násl. a § 2316 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

Alfa - lyže s. r. o.
IČO: 123 45 245
se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 1254
zastoupená Jaroslavem Novotným, jednatelem
(dále jen „Pronajímatel“)

a

Tomáš Novák
datum narození: 4. 2. 1978
bytem Mrkvičkova 1234/12, Praha 6 – Řepy, PSČ 163 00 
(dále jen „Nájemce“)

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jen „Strany“, a každý z nich samostatně jen „Strana“)

I.
Předmět smlouvy

	Pronajímatel touto Smlouvou pronajímá Nájemci na dobu sjednanou v této Smlouvě jeden pár sjezdových lyží značky Elán, typ sportovní lyže, délka 173 cm, barva modro-bílá, označených inventurním číslem 123/2013, včetně vázání Salomon, které je pevně připojeno k lyžím (dále jako „Lyže“), a Nájemce se zavazuje za to platit pronajímateli sjednané nájemné. 


II.
Doba nájmu, ukončení nájmu


	Strany se dohodly na době nájmu v délce deseti (10) kalendářních dnů, počínaje dnem 2. 1. 2015 a konče dnem 11. 1. 2015. Nájemce potvrzuje podpisem této Smlouvy, že si Lyže převzal, jsou funkční, řádně si je prohlédl a Pronajímatel Nájemce seznámil s pravidly pro jejich zacházení. Nájemce se zavazuje Lyže vrátit nejpozději dne 11. 1. 2015 do 18.00 hod. v provozovně Pronajímatele na adrese Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00.

	Strany se dohodly, že tuto Smlouvu lze vypovědět pouze z důvodů stanovených zákonem.


III.
Nájemné


	Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné ve výši 250 Kč za každý den trvání nájmu, tj. celkem 2.500 Kč. Pronajímatel potvrzuje, že nájemné od Nájemce převzal v hotovosti při uzavření této Smlouvy.

IV.
Práva a povinnosti stran


	Nájemce se zavazuje Lyže řádně užívat a používat je výlučně k účelu, ke kterému jsou určeny. Nájemce se zavazuje Lyže užívat v souladu s pravidly pro jejich zacházení, jak s nimi byl Pronajímatelem seznámen. Nájemce není oprávněn dát Lyže do užívání třetí osobě. Nájemce bere na vědomí, že Lyže byly seřízeny na jeho výšku a váhu a Pronajímatel neodpovídá za škodu vzniklou třetí osobě, které by Nájemce v rozporu s touto Smlouvou umožnil Lyže užívat.

	Nájemce se zavazuje oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu poškození, ztrátu nebo zničení Lyží. Nájemce bere na vědomí, že je povinen platit nájemné, dokud tuto oznamovací povinnost nesplní, a to i v případě, když došlo ke zničení či ztrátě Lyží.


	V případě, že Nájemce nebude moci z důvodu vady Lyží věc řádně užívat (a to buď vůbec, nebo jen se značnými obtížemi), je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Pronajímateli. Současně je povinen vadu zdokumentovat a prokázat Pronajímateli existenci vady. Strany se dohodly, že v takovém případě má Nájemce právo na slevu z nájemného ve výši 150 Kč za každý den, kdy nemohl Lyže užívat.


V.
Závěrečná ustanovení

	
	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Stran.


	Veškeré změny a doplnění této Smlouvy vyžadují dohodu všech Stran a formu číslovaného písemného dodatku řádně podepsaného oprávněnými osobami obou Stran k podpisu této Smlouvy, s výjimkou změn kontaktních údajů. K platnosti dodatku této Smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. Učinění jakékoli změnu v návrhu dodatku se považuje za jeho nepřijetí.


	Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou (2) shodných vyhotoveních v jazyce českém, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.


	Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jeho podpisem přečetly, že bylo sepsáno dle jejich svobodné a vážně míněné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.




Tomáš Novák

Místo: ………………………

Datum: ……………………..


……………………………………


Alfa – lyže s.r.o.

Místo: Praha

Datum: ………………………….


……………………………………
Jaroslav Novotný, jednatel
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Tento text pochází z on-line databáze Firma profi.

Více informací včetně možnosti objednání naleznete na adrese 

http://www.dashofer.cz/firmaprofi/




