SMLOUVA O NÁJMU HYDRAULICKÉ TECHNIKY
uzavřená podle § 630 a následující obchodního zákoníku Č. 513/1991 Sb. v platném znění
Registrační číslo smlouvy: FK-ALFA-110311/01/2011

Obchodní jméno:
Adresa:

Pronajímatel:
A L F I M E X s.r.o.
Kutnohorská 369, 109 00 Praha 10

Nájemce:
.............................. s.r.o.
opravnagentura
s.r.o.
ulice a č.

IČ:, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČ:61062201, DIČ: CZ61062201
Komerční Banka Praha a.s.,
193125490297 / 0100

PSČ Město
IČO: ...............
DIČ: ...............

Oprávněný zástupce:

Ing. Dan Pertlík, jednatel společnosti

Oprávněný
zástupce: ...........

Tel:, Fax.
E-mail:

Tel: +420 274 024 225, Fax. +420 274 024 226

Bankovní spojení :

Kontaktní osoba:

František Kotrbatý, mobil: +420 775 123 008

D:

info@alfimex.cz

Tel:
Email:
Elektrohydraulický systém sklápění návěsu Typ: 24 V Bezares system č. 9052714 3kW
instalovaný na sklápěcím návěsu Nájemce VIN: ............. Reg.značky : ............ rok výroby :.................

I. Předmět nájmu :

II. Doba nájmu :

-

na dobu určitou od 11.3.2011

do 11.3.2012 13,00 hod.

III. Sjednané nájemné za jeden měsíc : 7.083,- Kč + 20% DPH
spolu tedy včetně DPH
8.500,- Kč
Slovy: osmtisícpětset korun
Tuto částku je povinen Nájemce zasílat 11. den v každém kalendářním měsíci převodem na účet pronajímatele do doby skončení nájmu.
IV. Kauce: složená před předáním techniky do provozu ve výši 21.250 Kč + 20%DPH

spolu tedy : 25.500,- Kč

V. Ostatní ujednání :
a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)

Smluvní strany se dohodly, že nájemce složí nejpozději k okamžiku převzetí předmětu nájmu techniky na bankovní účet
pronajímatele uvedený v této Smlouvě, popřípadě k rukám pronajímatele, kauci ve výši specifikované v bodě IV. Kaucí se
rozumí nájemcem složená jistina, sloužící dle podmínek a za podmínek stanovených Smlouvou k pokrytí nákladů pronajímatele
na základě smlouvy vzniklých, včetně úhrad pohledávek pronajímatele za nájemcem. Pronajímatel kauci použije zejména ke
krytí 1. nájemného, 2. nákladů účelně vynaložených na odstranění případných poškození techniky, 3. případných dalších nákladů
vzniklých pronajímateli v souvislosti s ukončením této smlouvy, včetně nákladů účelně vynaložených na vyčištění znečištěné
zapůjčené techniky na dopravním prostředku. Smluvní strany shodně prohlašují, že výše kauce je přiměřená.
Spoluúčast nájemce činí 10% z výše škody, minimálně však 10.000,- Kč za každou pojistnou událost, která vznikla v
souvislosti s užíváním techniky nájemcem.
Nájemce prohlašuje, že se seznámil s uživatelskou dokumentací k technice, podmínkami pro jeho řádný provoz, technickými
omezeními danými výrobcem což potvrzuje podpisem předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této Smlouvy.
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí všeobecnými podmínkami krátkodobého
pronájmu ( VOPP2011 ) ALFIMEX s.r.o., které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Pronajímatel vystaví každý měsíc na nájemce fakturu - daňový doklad na dohodnutou částku nájemného se splatností 14 dnů.
Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné sjednané v bodě III. vždy řádně a včas v souladu s termínem uvedeným na
faktuře. Zaplacením nájemného se rozumí připsání příslušné částky na účet pronajímatele uvedený ve smlouvě, případně
složení této částky k rukám pronajímatele v hotovosti. Nezaplacení nájemného v řádném termínu se považuje za podstatné
porušení Smlouvy, na jehož základě je pronajímatel oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou platností a žádat okamžité
vrácení předmětu nájmu.
Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Jeden stejnopis Smlouvy náleží pronajímateli, jeden
nájemci. Smluvní strany shodně prohlašují, že se před podpisem této Smlouvy seznámily s jejím obsahem, který je určitý a jim
srozumitelný, a že smlouva je uzavírána vážně, podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni. Na důkaz toho připojují
osoby oprávněné jednat za smluvní strany pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy.
Nájemce je povinen chránit zapůjčenou techniku proti zničení např. neodbornou manipulací nebo zcizení. V případě zcizení nese
plnou odpovědnost a tato skutečnost nemá vliv na placení řádného nájemného. Nájemce si může zapůjčenou techniku pojistit.
Nájemce je povinen dodržovat předepsané intervaly servisní kontroly ( garanční do dvou měsíců od uvedení do provozu a pak každý
šestý měsíc provozu ) kdy se nájemce dostaví do servisu ALFIMEX s.r.o. kde mu bude bezplatně provedena technická kontrola
zapůjčené techniky. Porušením tohoto servisního předpisu v řádném termínu přistavit techniku se považuje za podstatné
porušení Smlouvy, na jehož základě je pronajímatel oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou platností a žádat okamžité
vrácení předmětu nájmu.
Po řádném splnění všech podmínek nájmu techniky Nájemcem a po skončení doby nájmu i ukončení této Smlouvy o nájmu
má právo v případě zájmu Nájemce tuto techniku odkoupit za zůstatkovou hodnotu 1.000 Kč + 20 % DPH do svého majetku.

VI. Přílohy :
Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o nájmu techniky na dopravním prostředku
Předávací protokol techniky s návody k obsluze a údržbě
V Praze dne : 11.března 2011

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

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

Alfimex s.r.o. ( pronajímatel ) Ing. Dan Pertlík

Razítko Nájemce : .................................... s.r.o.

Reg.č. smlouvy : FK-ALFA-110311/01/2011

Č.OP/Pasu
Jméno oprávněného zástupce:..............................

