
® SMLouvA o NÁJMU DoPRAvNíHo
PROSTŘEDKU č.: 2017/P243

AUTO IN dle § 2201 a náSI. a 2326 a násl. občanského Zákoníku

Pronajímatel: Nájemce:
AUTO IN smo. ZOO Dvur Kralove a.s.

P dˇb đ k' 292 530 09P d b' Štefánikova 10290 e fa 5 a › a' 'ˇ' 'ce 54401 Dvùr Králové nad LabemIIICÍ): ŽŽŠ9787852275 DIC: CZ25298828 IČ/RČ: 27478246

DIČ/COP: 0227478246_ .tel.. n mobıl:

Přejímající:
RČ.
OP'

Dopravní prostředek:
Značka / typ: Nissan Leaf 5D Acenta EV automat Stav tachometru: 10
RZ: Servisní prohlídka:
Barva: Perleťově bílá Palivo / Stav nádrŽeIElektřina / Čtvrtina
Čisıø motøru: 6068219 -
Výbava: povinná výbava (autolékárnička, Sada žárovek, výstražný trojúhelník), reflexní vesta, rezerva+k|íč na

kola+hever nebo Sada na opravu pneu, dokumentace k vozidlu
Poškození:

Doba nájmu:

Datum předání: 04.07.2017 Datum vrácení: Celkem dnů:
Sazba nájemného:

Jedn. cena sazba Celkem Celkem Celkem
Sazba [nj/počet bez DPH DPH bez DPH DPH S DPH

1 nájemné 7/2017 - 6/2019 /24 11 000,00 21 % 264 000,00 55 440,00 319 440,00
CELKEM 264 000,00 55 440,00 319 440,00

Zaokrouhlení: 0,00 Kč
cELKEM K ÚHRADĚ: 319 440,00 Kč

Nájemce složil při podpisu zálohu ve výši: Kč

Nájemce prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl o své osobě, jsou pravdivé, odpovídají Skutečnosti, včetně
bydliště či Sídla. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i všeobecné obchodní podmínky nájemní smlouvy. Nájemce
prohlašuje, že byl pronajímatelem s těmito podmínkami před podpisem smlouvy seznámen, tyto podmínky mu jsou
srozumitelné, tyto podmínky si při podpisu smlouvy převzal a bere na vědomí, že tyto podmínky jsou součástí
nájemní smlouvy a výslovně je tímto jako součást nájemní smlouvy přijímá.
Dojde-li mezi pronajímatelem a nájemcem - spotřebitelem ke vzniku sporu Z této Smlouvy o nájmu dopravního
prostředku, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je nájemce - spotřebitel oprávněn obrátit se v rámci
mimosoudního řešení takového spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát-
oddělení ADR (web: adr.coi.cz, email: adr@coi.cz) se sídlem Štěpánská 15, 12000 Praha 2, jako na určený subjekt
mimosoudního řešení Spotřebitelských sporů.

vystaviı; Ing. David Říha




