Smluvní strany:
Firma:
FRK TOURS s. r. o., Luční 458, 696 62 Strážnice, DIČ: CZ02672669x
(dále jen „pronajímatel“)
a
Jméno a příjmení: __________________________________
Bydliště: __________________________________, ______________________________
Číslo OP: __________________________________
(dále jen „nájemce“)
zavírají dle ust. § 659 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o nájmu:

Předmětem této smlouvy je závazek pronajímatele, že nájemci předá do dočasného užívání kompletní jízdní kolo značky
__________________________ a s číslem označení _______________________ (dále jen „jízdní kolo“) a závazek nájemce, že vrátí toto
jízdní kolo zpět za podmínek dále stanovených.
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Pronajímatel je povinen předat jízdní kolo dle čl. I nájemci ve stavu způsobilém k řádnému užívání, a to ke dni a hodině podpisu
této smlouvy.
Pronajímatel má nárok na vrácení jízdního kola v místě, které určí.
Pronajímatel může požadovat vrácení jízdního kola i před skončením sjednané doby výpůjčky, pokud nájemce vypůjčené věci
užívá v rozporu se smluveným účelem výpůjčky.
Pronajímatel může použít zálohu složenou nájemcem k úhradě škod způsobených nájemcem na jízdním kole nebo k úhradě
penále za pozdní vrácení jízdního kola.

Nájemce je povinen předmětné jízdní kolo převzít, pečlivě opatrovat a dbát s přihlédnutím k jeho povaze, aby na něm nevznikla
škoda.
Svěří-li nájemce bez souhlasu pronajímatele předmětné jízdní kolo třetí osobě, odpovídá za něj, jako by jej opatroval sám.
Nájemce je povinen předmětné jízdní kolo vrátit v nepoškozeném stavu na místo určené pronajímatelem do doby pronájmu
sjednané v této smlouvě.
Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli jakékoliv škody na rámu a komponentech jízdního kola jím způsobené, dle
doporučených maloobchodních cen oficiálních dovozců jednotlivých komponentů do ČR. V případě, že nájemce nevrátí předmět
smlouvy nejpozději do 10 dnů od dohodnutého data vrácení, zavazuje se neprodleně uhradit pronajímateli maloobchodní cenu
předmětu smlouvy dle katalogu příslušné firmy a ztrácí nárok na vrácení zálohy.

Nájem se sjednává na dobu ____________________ a začíná běžet dnem a hodinou převzetí předmětu smlouvy nájemcem. Nájemné je
stanoveno na _____________________,- Kč za každý den nájmu, splatnost v okamžiku podpisu této smlouvy v hotovosti, není-li
dohodnuto jinak. Za vrácení jízdního kola později, než je sjednaná doba nájmu, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli penále 500,Kč za každých započatých 24 hodin celkové doby nájmu.
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Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Smlouvu je možno měnit či doplňovat jen
písemnými dodatky.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Ve Strážnici dne 27.03.2021, čas 10:32

Ve Strážnici dne 27.03.2021, čas 10:32

________________________________
za pronajímatele

_______________________________
za nájemce

