
uzavřená mezi společnostmi ALD Automotive S.r.o., U Stavoservísu 527/1, 10800, Praha 10, lČO:61063916, CZ61063916, 

IHIHHHHIMHIMHHHHHIH 
1001401171806 Smlouva O nájmu movité věci č. 140117160 

Full-service leasing all-inclusive (podnikatelé) 

zapsaná V OR u MS v Praze, Oddíl C, vložka 43360, zastoupení Ing. Pavel Fořt, jednatel (dále jen pronajimatel), 
a společnosti (dále jen nájemce): 

Nájemce : Mateřská škola Uničov, příspěvková organizace 

Sídlo : Komenského 680, 78391 Uničov 

ıčoıoıč z 75027071 / 

Zapsaná OR : Krajský soud V 

Telefon :
- 

Email 1 ms@unícOv.cz 

Ostravě, oddíl/vložka Pr 713 

Statut. zastoupeni z BRÄUEROVA MILADA 
čisıø øhjednávky » 

Předmět leasingu (PL) : Peugeot Partner lll 4 dv. Osobní užitkový L2 1.2 PureTech 110k S&S ACTIVE 
Doba nájmu (měsíce) : 60 

Předpokládaný počet najetých km ročně: 12000 
Maximální nájezd km po dobu nájmu: 60000 

Počáteční stav km: 0 
Konečný stav tachometru: 60000 

Poplatek v Kč/km Za: a) přečerpané km: 1,60 CZK + 21% DPH b) neujeté km: 0,50 CZK + 21% DPH 
HAvARıJNi POJIŠTĚNÍ STANDARD uz Køøpøraıivz pøjišťøvna, as., Vienna Insurance Grøup 
GAPIANO 
Rizika: havárie, odcizení, živelní pojištěni, vandalísmus Spøluúčasız 5_00%, min_ Kč 5000_00 Uzemní platnost: CR+EVROPA 
požadované Zabezpečení vozidla: IMOBILIZER 
POJISTENI ODPOVEDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA u pojišťovny: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
pojistná částka v mil Kč pro Škody na Zdraví nebo usmrcení/pro škody na majetku poškozením nebo Zničenim: 70/70 : 

Finanční částka 
Havarijní pojištění ANO 
Zákonné pojištěni ANO 
Silniční daň ANO 
Poplatek Za rádio ANO 
Servisní náklady ANO 
Asistenčrıí služba NE 
Výměna pneumatik ANO 
Zn.: 

zimní: Standard 
počet; Zimní 4 rozměr: 205/60 R16 H 

SPLÁTKA CELKEM BEZ DPH: 
DPH: 

MyALD 
Pick-up 
Car Monitor 
Dálniční poplatek 
Pojištění obvodových výhledo\/ých skel 

594,00 Pojištění zavazadel 
0_00 Urazové poj. osob 

589,00 Tankovaci karta 

5542,84 
1367,00 
796,00 
156,00 
45,00 

Poplatek za vedení 
Pojištění práv. ochrany 
Náhradní vozidlo 
Pojištění náhr. vozidla 
Záloha na PHM bez DPH 

9189,34 CzK Nájemce má sjednané pouze služby, u nichž je 
1929,37 02K uvedeno "ANO". 

ANO 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 

NE 
NE 
NE 
NE 

MÉSÍČNÍ SPLÁTKA CELKEM: 11119,71 CZK Ceny V łëłv Smlouvě i$0U uvedeny V CZK- 

PLAcENí NÁJEMNÉHO, NÁJEMNÍ OBDOBÍ A SMLuvNi PODMÍNKY 
Ba““ˇ“SpflemfIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Dílčí plnění se považuje za uskutečněné vždy 1. dnem v měsíci. Počátkem nájmu se rozumi den předání vozidla nájemci dle Protokolu O předání a převzetí PL. Doba nájmu, 60 měsíců, počíná dnem, který byl stanoven jako počátek nájmu. Ukončení nájmu nastává posledním dnem sjednané doby nájmu, Nájemní obdobi je stanoveno v Protokolu 
O předání a převzetí PL. Nájemce prohlašuje, že se seznámil S pojištěním PL a souhlasí se svou výše uvedenou spoluúčasti na každé pojistné události, Nàjemce podpisem 
této smlouvy potvrzuje, že před jejim podpisem obdržel Záznam o poskytnutí inforrrıaci týkajících se pojištěni a příslušný Informační dokument o pojistném produktu. Na 
základě Všeobecných smluvních podmínek je nájemce povinen provádět nutne opravy a údržbu vozidla pouze v servisech schválených pronajímatelem. Pokud nájemce nechá vozidlo opravit jinde, než v servisu schváleném pronajimatelem, a jedná se O pojistnou událost, může mu být ze strany pojistitele zvýšena jeho smluvená spoluúčast až na dvojnásobek. 
Nedílnou součásti teto smlouvy jsou Všeobecně smluvní podminky Full-service leasingu all-inclusive (podnikatelé) verze 03/2020 a při předání předmětu leasingu se stane nedílnou součástí i Protokol O předání a převzetí předmětu leasingu. 
Smluvní Strany výslovně vylučují aplikaci jakýchkoliv jiných smluvních podmínek. Nájemce výslovně prohlašuje, že se S Všeobecnými smluvními podmínkami Full-service 
leasingu all-inclusive (podnikatelé) důkladně seznámil, porozuměl jim a považuje tyto podminl‹y za rozumně očekávatelné a předvidatelné, a to Zvláště ve vztahu k 
následujícím ustanovením Všeobecných smluvních podmínek bod 4.1.7, článek 9 a článek 11. Nájemce tímto ve smyslu příslušných právních předpisů vyslovuje souhlas s 
tim, aby mu pronajimatel vystavoval a Zasilal daňové doklady (včetně příloh) elektronicky na následující e-mail(y): mS@unicov.cz. Tento souhlas se uděluje pro veškeré 
existující i budouci smluvní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
Použije‹lí nájemce jine pneumatiky než byly předepsány pronajímatelem, pronajimatel má právo požadovat po nájemci zaplacení rozdílu mezi cenou Skutečně odebraných pneumatik a cenou pneumatik předepsaných pronajímatelem. Konkrétní značku pneumatik v dané kategorii volí pronajimatel. 
Aktivní měñče tlaku pneumatik nejsou součásti smlouvy a náklady budou nájemci v případě nutnosti montáže přefakturovány. 

77_Sm|ouva OL 

Podpis ověřil: 

Mateřská škola Uničov, příspěvková organizace ~Jmë“0 3 Příjmení 
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