
SMLOUVA O PRONAJMU č: 4RRČČČ
uzavřená dle občanského zákoníku České republiky

pronajímatel: PROFINETWORKS s.r.o., Dolnostudénská 8, 787 01 Šumperk
                               vedená u RS Ostrava v C43869, IČ: 28578627
                               info@profinetworks.cz, +420 777 782342

a

nájemník: …...................................................................................................................................................................

Jméno, příjmení a bydliště včetně PSČ

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

Datum narození, rodné číslo, telefon, email

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

Číslo průkazu1, číslo průkazu 2

uzavřeli dle par. 663 a následujících níže uvedeného dne tuto
Smlouvu o pronájmu

Článek I.

Pronajímatel je výhradním vlastníkem movitých věcí specifikovaných ve specifikaci v 
příloze.
 (dále jen předmět nájmu).

Článek II.

Pronajímatel  dává  předmět  nájmu  specifikovaný  v  příloze  této  smlouvy  a  v  hodnotě
…................... Kč do užívání nájemníkovi a nájemník jej od pronajímatele přebírá za podmínek
dále v této smlouvě uvedených.

Článek III.

Nájemné za předmět nájmu bylo dohodnuto a činí: …..... Kč včetně 21% DPH. 

Slovy: ….........  

Nájemné je splatné vždy k prvnímu dni měsíce počínaje dnem: ….............

Nájemník se zavazuje platit nájemné tak, aby vždy první den měsíce byla platba připsána
na  účet  pronajímatele  2400234614/2010,  variabilním  symbolem  je  číslo  faktury,
případně specifickým symbolem je číslo smlouvy.

V případě, že je nájemník v prodlení s nájemným je pronajímatel oprávněn účtovat mu
úroky z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě, že je nájemník v prodlení déle jak dva měsíce dává neodvolatelný souhlas s
exekucí, která uhradí jeho závazky vzniklé z této smlouvy.
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Článek IV.

Pronajímatel prohlašuje,  že  mu  nejsou  známy  žádné  vady,  které  by  bránily  užívání
předmětu nájmu k obvyklému účelu.

Nájemník  prohlašuje,  že  se  seznámil  se  stavem  předmětu  nájmu,  prohlédl  si  jej
a v tomto stavu jej přebírá.

Nájemník nesmí dát předmět nájmu do pronájmu další osobě. 

Případné  závady  předmětu nájmu,  které  se  během trvání  této  smlouvy  projeví  bude
prodávající řešit formou reklamace. K ohlášení problémů slouží určené kontakty v záhlaví
této smlouvy.

Nájemník se zavazuje, že bude o předmět nájmu dbát a přijme taková opatření, aby
předešel možnému poškození.  Nájemník se zavazuje k tomu, že montáž, demontáž a
případné servisní  zásahy bude provádět pouze odborná firma. V případě,  že dojde k
poškození  předmětu  nájmu  vinou  nájemníka  (například  při  neodborném  servisu),
zavazuje se nájemník uhradit náklady na opravu.

V případě, že bude tato smlouva ukončena, zavazuje se nájemník vrátit nepoškozený
předmět  nájmu  ve  stavu  odpovídajícím  běžnému  opotřebení,  které  odpovídá  době
používání.  Vrátit  předmět  nájmu  může  buď  osobně  na  pobočce  pronajímatele  nebo
pomocí přepravní společnosti.

Nájemník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu příslušného zákona
a podle směrnice o ochraně osobních údajů pronajímatele.

Článek V.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, která začíná běžet
následující měsíc po měsíci, ve kterém bude doručena písemná výpověď smlouvy druhé
straně.

V případě, kdy nájemník neplní své povinnosti déle jak dva měsíce může pronajímatel
smlouvu  okamžitě  vypovědět.  Za  takovéto  vypovězení  smlouvy  může  pronajímatel
účtovat smluvní pokutu až do výše 3 měsíčních plateb nájemného.

Smlouva může být ukončena i dohodou obou stran.

Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním
podpisem.

V .................................................................... dne ....................................................................

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

podpisy podpis

Předal:

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



Specifikace předmětu nájmu

Zboží Cena
s

DPH

Sazba
DPH

SN

21%

Celkem s DPH


