SMLOUVA O PRONÁJMU
Pronajímatel:

REKLAMA KUBÍČEK spol. s r.o.
Francouzská 81, Brno 602 00
IČO 26259052

Nájemce:

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Předmět nájmu:
Zakázka:
xxxxxxx

Název:
Pronájem – xxxxxxxxx

uzavřeli tuto smlouvu o pronájmu:
I. Pronajímatel
1. Pronajímatel pronajímá touto smlouvou nájemci předmět nájmu shora označený a nájemce se zavazuje zaplatit za tento
pronájem pronajímateli nájemné dle této smlouvy.
2. Pronajímatel prohlašuje, že neexistují žádné právní ani faktické vady předmětu nájmu, které by mohly být překážkou
nájmu.
II. Doba pronájmu
1. Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou od xx. x.xxxx do xx.x.xxxx
III. Platební podmínky
1. Účastníci dohodli nájemné ve výši xxxx,- bez dph a dopravy.
2. Nájemné je splatné ke dni skončení nájmu podle článku III. Nájemné za dobu, po kterou je nájemce v prodlení s vrácením
předmětu nájmu, je splatné denně v každý den prodlení.
IV. Povinnosti pronajímatele
1. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu do dvou dnů po ukončení nájmu dle smlouvy.
2. Předmět nájmu je při předání a převzetí způsobilý k obvyklému používání.
3. Pronajímatel poučil nájemce o podmínkách provozování pronajaté věci.
V. Povinnosti nájemce
1. Nájemce není oprávněn poskytnout předmět nájmu k užívání třetí osobě ani jej dále pronajmout.
2. Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu k účelům, k nimž obvykle slouží. Předmět nájmu nelze použít jako zástavu.
3. Nájemce je oprávněn používat předmět nájmu mimo území ČR pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.
4. V den skončení nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli v jeho sídle nejpozději do 14hod., pokud
není domluveno jinak a to ve stavu, v jakém jej převzal. Stav předmětu nájmu bude po vrácení posouzen pronajímatelem do 5
pracovních dnů.
5. Nájemce je povinen pronajímateli uhradit škodu vzniklou na předmětu nájmu jeho opotřebením nad míru obvyklou. Výše
částky může být přifakturována dodatečně.
6. Nájemce odpovídá za škody, zničení a odcizení pronajímané věci od doby jeho převzetí od pronajímatele až do doby jeho
vrácení.
VI. Pojištění
Veškerá pojištění předmětu nájmu zajišťuje nájemce.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato dohoda byla uzavřena
podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni
připojují své podpisy.
2. Součástí smlouvy je předávací protokol.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Pronajímatel předal a nájemce převzal předmět nájmu viz. výše a to v kompletním původním balení.
Balení obsahuje – kotvící kolíky, transportní tašku, pytlíky na písek, ventilátor, nafukovadlo.

V Brně dne xx. xx. xxxx

_______________________
podpis + hůlkovým písmem
nájemce

_______________________
Petra Roušarová
Reklama Kubíček s.r.o.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – NÁVRATKA
Nájemce předal a pronajímatel převzal předmět nájmu viz. výše a to v kompletním původním balení.
Balení obsahovalo – kotvící kolíky, transportní tašku, pytlíky na písek, ventilátor, nafukovadlo.

V Brně dne xx. xx. xxxx

_______________________
podpis + hůlkovým písmem
nájemce

_______________________
Petra Roušarová
Reklama Kubíček s.r.o.

