JM Auto
Zmluva o prenájme vozidla
uzavretá podľa § 630 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami*:
Prenajímateľ:
Monika Mokráňová-PAMON
IČO:51717450
DIČ:1124443232
Slatinská 24
82107 Bratislava
tel.č.: 0949704169, 0907731646
email: www.dodavkaprenajom.sk
Nájomca:
meno a priezvysko:
adresa:
č.OP:
rodné číslo:
tel.č.:
E-mail:
*V prípade právnických osôb je potrebné uviesť aj IČO, DIČ, číslo bankového účtu a ďalšie identifikačné
údaje.
I. Predmet zmluvy a predmet nájmu
1. Predmetom zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi nižšie špecifikovaný dopravný
prostriedok na dočasné užívanie a záväzok nájomcu zaplatiť odplatu prenajímateľovi.
2. Predmetom nájmu je osobné motorové vozidlo
Typovej značky : Citroen Jumper L3H2
rok výroby : 2010
ŠPZ : BL394UF
Číslo karosérie: VF7YBBMFC11779514
Číslo motora: 4HU
Podrobný popis predmetu zmluvy je uvedený v protokole o odovzdaní a prevzatí vozidla.
II. Doba nájmu
1. Zmluvné strany sa dohodli na nájme na dobu určitú a to :
od ...............................................do............................................
2. Začiatok prenájmu plynie odo dňa prevzatia vozidla zástupcom nájomcu uvedeného v preberacom
protokole, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

III. Nájomné

1. Na základe dohody zmluvných strán je výška nájmu za predmetné vozidlo dohodnutá na:
a).......................... EUR s obmedzeným počtom najazdených km.
b) limit km:..............................
Po krekročení stanoveného limitu najezdených km sa účtuje nájomcovi 0,10EUR za každý prejazdený
kilometer. Prenajímateľ nie je platiteľom DPH.
c) záloha 300 EUR
2.Pri preberaní vozidla je nájomca povinný uhradiť sumu 300EUR ako zábespeku (zálohu),ktorá sa pri
odovzdávaní vozidla prenajímatelovi vracia v plnej sume,pokial sa nezistia žiadne škody na vozidle
spôsobené nájomcom. V prípade poškodení vozidla je z tejto sumy odrátaná alikvotna čiastka, podľa
vzniknutých škôd na vozidle.
3. Nájomné zahŕňa poistenie vozidla pre celú Európu pre prípad poškodenia, alebo odcudzenia, povinné
zmluvné poistenie, údržbu vozidla a bežné opravy.

IV. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zmluva bola vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis
zmluvy.
4. Všetky dodatky, prílohy k zmluve sú platné výlučne v písomnej a oboma zmluvnými stranami odsúhlasenej
forme.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do dosahu i rozsahu, tieto
vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, neuzavreli ju v tiesni, ani za nápadne nevhodných podmienok, zaväzujú
sa zmluvu dobrovoľne dodržiavať, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

6. Nájomca podpisom tejto zmluvy zároveň udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom
poskytnutia súčinnosti správnym orgánom,polícii,súdom a pod. pri páchaní trestnej činnosti.
7. Prenajímateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Zmluvné strany si zvolili právnu úpravu Obchodného zákonníka

V Bratislave dňa .........................................

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

Prenajímateľ

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

Nájomca

