GREY FOX s.r.o.

NÁJEMNÍ SMLOUVA Č..:…………………..........

Bezručova čtvrť 1109/18, Kuřim
IČ: 06017649, DIČ: CZ06017649
Info@greyfox.cz +420 723 713 858

NÁJEMCE:

DRUHÝ ŘIDIČ:

Jméno:………………………………………………………………….
…………………………………….

Jméno:………………………………………………………………….
…………………………………….

Adresa:…………………………………………………………………

Adresa:…………………………………………………………………

OP/PAS/IČ:…………………………………………………
OP/PAS/IČ:……………………………………………………………

OP/PAS/IČ:…………………………………………………
OP/PAS/IČ:……………………………………………………………

telefon:……………………………………………………………
telefon:…………………………………………………………………

telefon:……………………………………………………………
telefon:…………………………………………………………………

VOZIDLO:………………………………………
……….RZ:…………………… Volný nájezd km (nad limit 2 Kč/km):………………….
PRONÁJEM:

od datum/čas:………………………………………… do datum/čas:……………………………………………………..

KALKULACE PRONÁJMU s DPH………………………………….
………………………………….
KAUCE……………………………………………
……………………………………………………………………….
POVOLEN VÝJEZD
EZD DO ZAHRANIČÍ

ano □ / ne □

ZPROŠTĚNÍ SPOLUÚČASTI 300 Kč / den ano □ / ne □
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL:

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL:

Adresa předání:……………………………………………
……………………………………………

Adresa předání:……………………………………………
…………………………………………….

Datum/čas:………………………………………………….
………………………………………………….

Datum/čas:……………………………………………………
……………………………………………………

Stav tachometru:………………………………………
…………………………………………

Stav tachometru:…………………………………………
…………………………………………..

Stav nádrže:……………………………………………….
………………………………………………. .

Stav nádrže:…………………………………………………
…………………………………………………..

Auto bez závad: ano □/ ne □

Auto bez závad: ano □ / ne □

POKUTY:
Kouření ve vozidle (3000 Kč) □

Nedotankované
Nedotankované(dotankování + 300 Kč)□

neumyté (400
(
Kč)□

................................................................................................................
................................................................................................................
Prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami nájemní smlouvy uvedené na druhé straně této nájemní smlouvy
a s jejím zněním v plném rozsahu souhlasím
souhlasím.. Dále prohlašuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje pro účely této
nájemní smlouvy jsou pravdivé.

Podpis zákazníka:

Popis zákazníka:

Podpis vyhotovitele:

Podpis vyhotovitele:

Všeobecné podmínky:
Tyto podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavřené mezi GREY
FOX s.r.o., Bezručova čtvrť 1109/18, Kuřim, IČ: 06017649 (dále jen
pronajímatel) a nájemcem o pronájmu vozidla uvedeného na přední straně.
1. Nájemní smlouva
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu.
Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby. Dobu nájmu lze
prodloužit nejpozději do 12 hodin před uplynutím doby, na kterou byla
nájemní smlouva původně sjednána a pronajímatel toto prodloužení potvrdí.
V takovém případě zůstanou nájemci zachovány všechny podmínky, sjednané
při uzavření smlouvy. Nedojde-li k prodloužení nájemní smlouvy je vrácení
vozidla nájemcem později než v době sjednané ve smlouvě považováno za
hrubé porušení nájemní smlouvy. Nájemce je v takovém případě povinen platit
nájemné, včetně všech dalších poplatků v plné výši až do dne vrácení vozidla
pronajímateli včetně. Nedohodnou-li se strany jinak, ztratí nájemce dnem, kdy
podle nájemní smlouvy měl vozidlo vrátit pronajímateli nárok na omezení své
odpovědnosti ze sjednaných podmínek (viz bod 5). Tolerance pro opožděné
vrácení vozidla je 59 minut. Po uplynutí této doby je nájemci účtovaný nájem
za další den. Vozidlo musí být vráceno v dohodnutém čase a místě. V případě
ztráty nebo zničení vozidla je nájemce povinen platit nájemné včetně všech
dalších poplatků až do té doby, pokud ztrátu pronajímateli neohlásil anebo se
o ztrátě nebo zničení vozidla pronajímatel jinak nedozvěděl. Pronajímatel je
povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu, v čase a místě
uvedeném v nájemní smlouvě. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky
týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při
převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě. Nájemce je
povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně veškerého příslušenství a
dokumentů v době a místě uvedeném v nájemní smlouvě a ve stavu, v jakém je
převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Vozidlo musí být vráceno
kompletně čisté, tím je myšlen interiér i exteriér vozidla. Pokud se tak nestane,
bude účtován sankční poplatek dle ceníku autopůjčovny. Vozidlo je nájemce
povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo
vozidlo nájemci předáno. Pokud se tak nestane, bude účtován sankční poplatek
dle ceníku plus náhrada pohonných hmot dle palivoměru v autě.
2. Podmínky užívání
Pronajímané vozidlo mohou užívat a řídit pouze osoby uvedené v nájemní
smlouvě a to jen na území České republiky, není-li uvedeno ve smlouvě jinak.
Nájemce je povinen pronajaté vozidlo užívat výhradně k osobním účelům na
území České republiky a dodržovat při tom všechny dopravní, jakož i jiné
platné předpisy. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na vozidle nevznikla
škoda a dodržovat instrukce výrobce vozidla o provozu vozidla a podmínky a
doporučení stanovená pronajímatelem. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo
proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování
nenechávat ve vozidle klíče a dokumenty k němu a vozidlo uzamknout.
Porušení některé z těchto povinností je považováno za podstatné porušení
smlouvy o pronájmu a pronajímatel může účtovat nájemci sankční poplatek
5000 Kč. Nájemce nesmí přenechat užívat vozidlo jiné než ve smlouvě uvedené
osobě, zúčastňovat se s vozidlem závodů, soutěží nebo podobných akcí,
používat vozidlo k převozu osob či majetku za úplatu, používat vozidlo k tlačení
nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů a provádět na vozidle
změny nebo úpravy. Nájemce nesmí řídit vozidlo po požití alkoholu,
omamných látek, léků anebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a
schopnost reakce anebo takové osobě přenechat vozidlo k řízení. Pronajímatel
je oprávněn požadovat přístup k vozidlu za účelem kontroly, zda je nájemce
užívá řádným způsobem a v souladu s podmínkami nájemní smlouvy. Nájemce
je povinen tuto kontrolu pronajímateli umožnit. V případě, že nájemce bude
chtít užívat pronajaté vozidlo v zahraničí, je povinen nejdříve si vyžádat svolení
pronajímatele a dále je povinen na své náklady dodržovat všechna příslušná
povolení k užívání pronajatého vozidla v zahraničí a předpisy té země, v níž
pronajaté vozidlo užívá. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která by
vznikla nedodržením nebo porušením této povinnosti a v případě, že pronajaté
vozidlo bude v zahraničí nájemci zadrženo nebo zabaveno je povinen
podniknout veškerá opatření nutná k uvolnění vozidla a po celou dobu řádně
platit sjednané nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než
bude vozidlo předáno zpět pronajímateli. Nájemce je povinen uhradit škody
vzniklé pronajímateli v souvislosti se zadržením nebo zabavením vozidla
v cizině.
3. Nájemné a poplatky
Nájemce se zavazuje platit nájemné a všechny další poplatky uvedené
v nájemní smlouvě, k nimž se zavázal svým podpisem řádně a včas
pronajímateli. V případě pronájmu sjednaného na dobu delší než jeden měsíc
bude účtování a fakturace prováděna průběžně. Měsíční nájemné je splatné
předem vždy na následující měsíc, případně jeho část. Složená záloha, kterou je
povinen nájemce složit u pronajímatele při podpisu nájemní smlouvy, bude
zúčtována po vrácení vozidla. Složením zálohy není dotčena povinnost nájemce
platit nájem. Výši zálohy určí pronajímatel, přičemž tato může být po skončení
nájmu nebo jeho průběhu navýšená a zúčtovaná dle skutečných nákladů, které
z nájmu vozidla vzniknou a to bez předchozího souhlasu nájemce. Překročení
volného nájezdu km za dobu pronájmu je zpoplatněno sazbou 2 Kč vč. DPH na
km.
4. Oprava a údržba
Běžné opravy, údržba vozidla, jakož i pravidelné servisní prohlídky vozidla
provede nebo zabezpečí na svůj náklad pronajímatel. Nájemce je povinen
umožnit provedení oprav, údržby, servisní prohlídku vozidla a strpět omezení

vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení. V případě, že nájemce
nepřistaví pronajatý vůz k pravidelné servisní prohlídce (limity km jsou
uvedeny v servisní knížce/palubním počítači vozidla nebo přistaví vůz po
překročení předepsaného limitu o více než 1000 km, zaplatí nájemce smluvní
pokutu ve výši 0,5% z pořizovací ceny vozu, v případě překročení limitu je
povinen zaplatit tuto smluvní pokutu za každých započatých 1000 km nad
tento limit. Nájemce má právo, aby mu po dobu takové opravy nebo údržby
bylo pronajímatelem poskytnuto jiné vozidlo stejných nebo podobných kvalit a
to pokud bude vozidlo v servisu déle než 5 hodin. Náklady spojené s opravou
nese pronajímatel, kromě těch případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku
nesprávného používání vozidla nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání
nebo porušením podmínek této nájemní smlouvy či už nájemcem nebo
osobami, kterým nájemce umožnil přístup k vozu. V takových případech nese
náklady na opravu v plném rozsahu nájemce a dále nájemce odpovídá za škodu
v plném rozsahu, která v důsledku takové činnosti vznikne. V takovémto
případě také zaniká právo na náhradní vozidlo. Nájemce je povinen oznámit
pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které n vozidle objeví
během užívání a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnosti nájemce bez
zbytečného odkladu nesplní, odpovídá pronajímateli za škodu tím způsobenou
a ztrácí nároky, které mu jinak náleželi pro nemožnost nebo omezenou
možnost užívat věc pro vady.
5. Odpovědnost za škodu
Pronajímatel zabezpečuje osobám oprávněným řídit vozidlo pojištění v rozsahu
a za podmínek zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem motorového vozidla. Za škody způsobené na vozidle odpovídá
pronajímateli nájemce v plném rozsahu. Pronajímatel může rovněž požadovat
na nájemci náhradu ztráty na nájemném ve výši odpovídající výpůjčnímu
poplatku a to až do dne, kdy mu bude příslušné vozidlo nebo jeho náhrada
opět k dispozici. Pokuty vyměřené nájemci za dopravní přestupky, kterých se
dopustí s pronajatým vozidlem, škody vzniklé ztrátou dokladů, klíčů nebo
nářadí k vozidlu, včetně nákladů, které bylo třeba vynaložit na nápravu takto
vzniklých škod, jsou vždy k tíži nájemce.
6. Nehoda, poškození a odcizení vozidla
V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení vozidla, a nebo jeho části,
poranění nebo usmrcení osob je nájemce povinen okamžitě informovat
pronajímatele, dále pak přivolat policii, aby nehodu vyšetřila. Dále je nájemce
povinen zajistit policejní protokol a ten je povinen předat pronajímateli
nejpozději do 24 hodin od vzniku škody. V případě jakékoliv škodné události, je
nájemce povinen vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři, „Oznámení o
dopravní nehodě“, který obdržel s doklady k pronajatému vozidlu. Případnou
škodu na pronajatém vozidle doložil pronajímateli tímto oznámením a
dokladem o hlášení události od policie. Nepojízdné vozidlo musí být
zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. Nájemce je povinen
neprodleně oznámit pronajímateli každou škodní událost týkající se
pronajatého vozidla, poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodní
události, místo kde se vozidlo nachází a zajistit, aby veškeré doklady, klíče a
další dokumentace vztahující se k vozidlu a škodné události, včetně vyplněného
formuláře byly neprodleně předány pronajímateli. Nájemce je povinen
poskytovat policii, pronajímateli a jeho pojišťovně veškerou pomoc a
součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s jeho
likvidací, případně s jejím soudním projednáváním. V případě poškození vozidla
v rámci dvou nebo více škodních událostí, se tato poškození posuzují z hlediska
odpovědnosti nájemce každá zvlášť. Spoluúčast při nehodě, poškození nebo
odcizení je sjednána na 10%, minimálně však 10000 Kč, není-li uvedeno ve
smlouvě jinak. V případě škodní události na vozidle, kterou nájemce neohlásí
pronajímateli a policii, bude účtován sankční poplatek 40% z ceny škody na
vozidle určené autorizovaným servisem.
7. Ostatní
Nájemce souhlasí s tím, aby údaje z této nájemní smlouvy včetně jeho
osobních údajů byly zpracovány a uchovány v databázi pronajímatele a to
včetně kopií osobních dokladů, k jejichž pořízení dává nájemce výslovný
souhlas. Nájemce je pro případ svého prodlení s vrácením vozidla ve
stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že pronajímatel
ohlásí vozidlo jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, případně podá
žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové
skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce. Užívá-li nájemce
vozidlo v rozporu se sjednanými podmínkami, nebo způsobem, který
způsobuje pronajímateli škodu, nebo nemá řádně prodlouženou smlouvu dle
článku 1., nebo vyjede neoprávněně s vozidlem do zahraničí, má pronajímatel
právo nájemní smlouvu vypovědět s okamžitou platností. Pronajímatel může
rovněž smlouvu vypovědět např. v případě, že nájemce neplatí nájemné
v dohodnutých částkách a termínech. V těchto případech si může pronajímatel
účtovat poplatky až do výše 50000 Kč, které mu vznikly např. na základě
vyhledání a zabavení vozidla. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že si je
možnosti této pokuty vědom a takto s ní souhlasí. V záležitostech, které nejsou
touto smlouvou a podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí
příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky. Pronajímatel
nakládá s osobními údaji nájemce v souladu se zákonem 10/2000Sb. Nájemce
svým podpisem vyjadřuje souhlas s tím, že budou jeho osobní údaje zařazeny
do databáze pronajímatele. Tento souhlas nájemce uděluje pronajímateli až do
doby, než jej písemně odvolá.

GREY FOX s.r.o.

