ZMLUVA O PRENÁJME VOZIDLA č. …
uzatvorená podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Prenajímateľ:

CCSK, s.r.o., Školská 54, 930 41 Hviezdoslavov, Tel. číslo: +421 903 171 756, IČO: 51467828, DIČ: 2120724133, IČ
DPH: neplatca DPH registrácia: Okr. súd Trnava, Odd.: Sro, Vložka č.: 41921/T, zastúpená Ing. Zoltánom

Prehodom, konateľ spoločnosti
Nájomca:

………………………………………………………………………………………………………,
Článok I.
Úvod

Prenajímateľ sa zaväzuje touto zmluvou prenechať nájomcovi do užívania nižšie špecifikované obytné vozidlo (ďalej len ako „vozidlo“) a nájomca sa
zaväzuje vozidlo do užívania prevziať a zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné, ako aj ďalšie platby súvisiace s prenechaním vozidla do užívania
dohodnuté touto zmluvou a Všeobecnými zmluvnými podmienkami prenajímateľa (ďalej len „VZP“).

Článok II.
Predmet prenájmu
Predmetom prenájmu podľa tejto zmluvy je na základe dohody zmluvných strán tejto zmluvy nižšie špecifikované vozidlo:
Továrenská značka / typ: LMC …

Registračná značka (ŠPZ):

…

Článok III.
Doba prenájmu a miesto prevzatia predmetu prenájmu
1.
2.
3.

Prenájom vozidla sa dohodol v súlade s VZP v dennom režime od …................. do …................., teda celkom na … platených dní.
Predpokladaný dátum a čas odovzdania vozidla nájomcovi: …................., 16.00 hodín.
Predpokladaný dátum a čas vrátenia vozidla prenajímateľovi: …................., 12.00 hodín.
Prenajímateľ odovzdá vozidlo nájomcovi na adrese: Školská 54, 930 41 Hviezdoslavov.
Nájomca vráti vozidlo prenajímateľovi na adrese: Školská 54, 930 41 Hviezdoslavov.

Článok IV.
Nájomné a poplatky
Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi:
1. Nájomné vrátane doplnkových služieb vo výške …................. EUR
2. Vratnú kauciu vo výške: 1.000,- EUR

Číslo účtu: SK80 1100 0000 029 4805 4977

Vyššie uvedené nájomné a poplatky uhradí nájomca spôsobom a v termínoch stanovených vo VZP.

Článok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

2.

Táto zmluva, ako aj právne vzťahy z tejto zmluvy vyplývajúce alebo s ňou súvisiace, podliehajú platnej legislatívne Slovenskej republiky a VZP
prenajímateľa. V zmysle Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, tvoria VZP neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
a upravujú ostatné práva a povinnosti zmluvných strán tejto zmluvy. Nájomca podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že sa oboznámil so
VZP a zaväzuje sa nimi riadit a dodržať ich v plnom rozsahu.
Táto zmluva sa uzatvára v písomnej forme. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť dohodnuté výlučne písomnými a v rade
číslovanými dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými stranami.

3.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ďalej Odovzdávací/Preberací protokol vozidla a Rozhodcovská zmluva.

4.

Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli na tom, že akékoľvek nároky zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť uplatnené v písomnej
forme. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že písomná zásielka bola doručená druhej zmluvnej strane (adresátovi) dňom:
a) prevzatia zásielky adresátom; b) bezdôvodného odmietnutia prijatia zásielky adresátom; c) kedy bola zásielka vrátená (doručená)
odosielateľovi ako nedoručiteľná alebo preto, že si ju adresát v odbernej lehote nevyzdvihol, ak bola adresovaná na adresy zmluvných strán v
úvode tejto zmluvy.
Táto zmluva o prenájme vozidla je vyhotovená v dvoch exemplároch rovnakého znenia s hodnotou originálu, z ktorých po podpise oboma
zmluvnými stranami prevzala každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tejto zmluvy poslednou zmluvnou stranou.

5.
6.
7.

Obe zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa s textom tejto zmluvy riadne oboznámili, že s ním bez výhrad súhlasia, že zmluva bola spísaná na
základe ich pravej a slobodnej vôle, nie za nápadne nevýhodných podmienok, a na dôkaz toho pod jej text pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Vo Hviezdoslavove dňa
Prenajímateľ:
CCSK, s.r.o.

Nájomca:

