DreamRide.cz
Pronajímatel: Zbyněk Hudík, IČO:08252416, Beňov 51, 750 02 Přerov, na straně jedné a nájemce
Jméno a Příjmení:…………………………………………………………………….
Datum narození:……………………………………………………………………….
Bydliště:…………………………………………………………………………………….
Rodné číslo:………………………………………………………………………………
Číslo občanského průkazu:………………………………………………………
Číslo řidičského průkazu:…………………………………………………………
Telefon:……………………………………………………………………………………..
Email:…………………………………………………………………………………………
na straně druhé, uzavřeli níže uvedeného dne dle ustanovení §2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku v platném znění tuto smlouvu o pronájmu vozidla.
I. Úvodní ustanovení
Pronajímatel přenechává na základě této smlouvy za úplatu nájemci vozidlo s potřebnými doklady, aby jej užíval
po dobu níže specifikovanou, za předem sjednané nájemné (viz platný ceník na stránkách www.dreamride.cz),
a to za podmínek uvedených v této smlouvě a ve všeobecných obchodních podmínkách.
II. Předmět nájemní smlouvy
Vozidlo: Tovární značka – Ford Mustang GT 5.0
Registrační značka – 1TP 1021
VIN – 1FA6P8CF3H5334225
III. Doba trvání nájmu
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
Dne:………………………………..

Od:…………………..……….

Do:…………………………….

IV. Nájemné a způsob platby
a) Výše nájemného za pronajaté vozidlo se řídí platným ceníkem na stránkách pronajímatele (www.dreamride.cz).
b) Nájemce se zavazuje uhradit nájemné před podepsáním této smlouvy.
V. Nájemce souhlasí s případným zveřejněním fotek z jízdy na internetu ANO – NE
VI. Závěrečné ustanovení
a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
b) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou kopiích, z nichž každá má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží
jednu kopii.
c) Nedílnou součástí smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) pronajímatele, ve kterých jsou
konkretizované práva a povinnosti smluvních stran. Podpisem této smlouvy nájemce potvrzuje, že si VOP přečetl
a bez výhrad souhlasí s jejich obsahem.
d) Vztahy pronajímatele a nájemce související se smlouvou (i VOP) se řídí příslušnými platnými právními předpisy.
e) Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy anebo VOP, je neplatné pouze toto
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit
od ostatního obsahu smlouvy anebo VOP.
f) Smluvní strany prohlašují, že smlouva a VOP jsou vyjádřením jejich pravé a skutečné vůle. Na důkaz pravosti
a pravdivosti těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
V……………………………….

Dne……………………………….

….…...………………………………………
Podpis pronajímatele

……………………………………………………
Podpis nájemce

