SMLOUVA O NÁJMU ČTYŘKOLA a příslušenství
uzavřená mezi
Pronajímatel:
FUN – Line s.r.o.
sídlo: Krnov, Pod Cvilínem, SPC G 460/35, PSČ 794 01
IČ: 28657608, DIČ: CZ 28657608
jednající jednatelem Mgr. Oldřichem Mičanem, telefonické spojení : +420 774 420 244
a
Nájemce:
…......................................................................................................................................................................
jméno a příjmení, datum narození ( obchodní firma, IČ )
….............................................................................................................tel.: .................................................
trvalé bydliště ( sídlo )
….......................................................................................... e-mail: ..............................................................
číslo OP/cestovní pas
…......................................................................................................................................................................
údaje o zástupci právnické osoby
II.
Práva a povinnosti smluvních stran
A) Povinnosti pronajímatele :
1. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci za úplatu:
červené čtyřkolo SIRENETTA pro dva cyklisty výrobního čísla: Ciclofan 0209*3634*
modré čtyřkolo SIRENETTA pro dva cyklisty výrobního čísla: Ciclofan 0209*3635*
červené čtyřkolo DELFINO pro čtyři cyklisty výrobního čísla: Ciclofan 0910*4183*
modré čtyřkolo DELFINO pro čtyři cyklisty výrobního čísla: Ciclofan 0910*4172
ks dětských cyklopřileb

ks juniorských cyklopřileb Sekura

2. Pronajímatel je povinen přenechat pronajatou věc ve stavu způsobilém k provozu v silniční dopravě a
přiměřeně poučit nájemce o způsobu užívání a bezpečném provozu čtyřkola.
3. Pronajímatel se zavazuje přenechat čtyřkolo nájemci na dobu : …................................... hodin/* dní
…............................................

.............................................

.......................................

počátek nájmu – den, hodina, minuta

závady při převzetí

podpis nájemce

…............................................

.............................................

.......................................

doba vrácení – den, hodina, minuta

závady při vrácení

podpis nájemce

B) Povinnosti nájemce :
1. Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné ve výši ….............................Kč podle ceníku
pronajímatele. Vrátí-li nájemce čtyřkolo po době dohodnuté v této smlouvě, je povinen platit
nájemné až do doby vrácení věci a to za každou započatou hodinu/* den. Bude-li nájemce s
vrácením věci v prodlení a neučiní-li oznámení pronajímateli o době vrácení čtyřkolky, může
pronajímatel požadovat vedle smluvního nájemného též poplatek z prodlení podle nařízení vlády
č.142/1994 Sb., jehož výše činí 2,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení.
* Nehodící se škrtněte

2. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav. Výjimečně s
předchozím souhlasem pronajímatele může nájemce provést jednoduchou opravu čtyřkola
spočívající např. v opravě píchlé pneumatiky.
3. Má-li pronajaté čtyřkolo vady, pro které jej nelze řádně užívat, nebo které takové užívání ztěžují,
má nájemce právo, aby mu byla poskytnuto jiné čtyřkolo.
4. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli jakékoliv vzniklé poškození,
ztrátu nebo zničení čtyřkola. Povinnost nájemce nahradit pronajímateli škodu se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu. Odpovědnosti za škodu se zprostí
ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil.
5. V případě ztráty ( krádeže ) nebo zničení čtyřkola je nájemce povinen platit nájemné po dobu,
dokud ztrátu nebo zničení kola pronajímateli neohlásí.
6. Nájemce se zavazuje zapůjčené čtyřkolo užívat pouze řádným způsobem a není oprávněn
poskytnout čtyřkolo do podnájmu třetím osobám. Nájemce odpovídá za škodu vzniklou na
majetku pronajímatele osobami, které budou čtyřkolo spoluužívat společně s nájemcem.
7. Nájemce prohlašuje, že je tělesně i duševně zdráv a že jeho schopnosti nejsou nijak omezeny pro
provoz na pozemních komunikacích. Nájemce se zavazuje při účasti na provozu na pozemních
komunikacích chovat se ohleduplně a ukázněně a řídit se pravidly provozu na pozemních
komunikacích.
8. Nájemce jako subjekt údajů souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, aby všechny údaje uvedené v této smlouvě byli zpracovávány pro účely zabezpečení
majetku pronajímatele jako správce osobních údajů a pro zasílání obchodních sdělení subjektu
údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci
informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány,
maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z této smlouvy mohou být použity
správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce a nebudou poskytovány třetím
osobám.
…................................................................................
Záznam o telefonickém oznámení nájemce: den, hodina, minuta, obsah sdělení

V Krnově dne …................................................
Pronajímatel :

Nájemce :

…........................................................
FUN – Line s.r.o. , Mgr. Oldřich Mičan

…........................................................

Poučení
1. Odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám na zdraví a majetku při užívání čtyřkola nájemcem nebo osobami užívající čtyřkolo
společně s nájemcem nebo se souhlasem nájemce, nese výlučně nájemce.
2. Nájemce je povinen při provozu čtyřkola dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby
nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví. Nájemce odpovídá za přiměřené poučení osádky a za odpovědné chování osádky po dobu
užívání čtyřkola.
3. Děti do 18 let musí mít při jízdě čtyřkola na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu.
4. Váha čtyřkola Sirenetta činí 106 kg, šířka je 116 cm, výška cca 177 cm. Váha čtyřkola Delfino je 140 kg, šířka 119 cm a výška cca 177
cm. Optimální a bezpečná rychlost jízdy je do 20 km/hodinu. Jízda z prudkého kopce se z bezpečnostních důvodů nedoporučuje. Důrazně
nedoporučujeme z bezpečnostních důvodů při jízdě sundávat nohy ze šlapacích pedálů.
5. Čtyřkolo je vybaveno brzdou obsluhovanou z místa řidiče rukou. Řidič odpovídá za včasné zastavení v silničním provoze. Znamení o
změně směru jízdy vpravo či vlevo se dává upažením.
6. Čtyřkolo je určeno pro rekreační jízdu ve městě na rovinatém asfaltovém či obdobném povrchu, není určeno pro jízdu v náročném
kopcovitém terénu či ve volné přírodě. Čtyřkolo nelze užívat pro sportovní výkony či jakékoli nebezpečné aktivity.
7. Upozorňujeme nájemce a osoby užívající čtyřkolo společně s nájemcem, že v případě křížení cyklostezky a silnice platí
následující pravidlo podle § 23 odst.1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: Při vjezdu ze stezky
pro
cyklisty nebo z pěší zóny je řidič čtyřkola povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci !

* Nehodící se škrtněte

