
č/SLO SMLOUVY: 2016.295.532 

ARVAL 
BNP PARIBAS GROUP 

DÍLČÍ SMLOUVA 

v souladu s Rámcovou smlouvou sjednanou dne 22.8.2016 mezi stranami dále uvedenými 

Pronajímatel: Nájemce: 

Firma: ARVAL CZ, s. r. o. Firma: Národní agentura pro komunlkačnf a lnformal:nf technologte, s. p. 

Sídlo: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 Sídlo: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 Vršovice 
IČ: IČ: 

Ot�v\�t, 

26 72 69 98 
DIČ: cz 26 72 69 98 
Registr.: OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 89886 
Zastoupena: Jiřím Solucevem, zplnomocněným zástupcem 

DIČ: 
Registr.: 
Zastoupena: 

04767543 
cz 04767543 
OR u MS v Praze, oddíl A, vložka 77322 
JaAenttli'-er-evsk-ým;-i'editelem-státn ího podniku 
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se Nájemci poskytoval níže uvedená plněni (aktivity), lo vše na dobu určitou, v rozsahu a za podmínek této smlouvy a Rámcové smlouvy, která byla sjednána mezi týmiž 
stranami. 

Předmět nájmu: 
Značka: 

'
Fabia Combi 1.4TD1 77 Style 

Jméno řidiče 
'Typ vozu: 
Barva vozu: 

'
Osobní automobil 

Stříbrná metalíza 

Registrační značka vozidla, číslo karoserie a další údaje dle Rámcové smlouvy budou uvedeny v Předávacím protokolu, který se po podpisu stranami stane nedílnou součásti této 
Nájemní smlouvy. 

Pořizovací cena vozidla: 

Podmínky nájmu: 
Délka pronájmu (měsíce): 
Předpokládaný roční proběh km: 
Max. proběh km za dobu nájmu: 

I Nájemné za 1 měsíc: 

Nájemné zahrnuje: 
Finanční splátka 
Silniční daň 
Poplatek za rádio 
Povinné ručení 
Havarijní pojištěni 
Dálniční známka 
Přihlášení vozu 
Pojištěni čelního skla 
Úrazové pojištění osob 
Údržba, servis 
Pneumatiky 
Asistenční služba 
Náhradní vozidlo 
Poplatek za správu 

290 974,25 Kč bez DPH 

48 Poplatek za každý překročený km: 0,95 Kč 
26.000 Sleva za každý nevyčerpaný km: 1,02 Kč 
100.000 

6 028,00 Kč bez DPH 

Pronajímatel tímto uděluje souhlas s dočasným užíváním vozidla mimo území ČR a části EU dle uzavřené Rámcové smlouvy. 

1 2 · 12- 2016

1 5 -09- 2016 
V Praze dne .................................. . 

 ·
· 

. .  
  

  

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