Zmluva o nájme elektrobicykla
(ďalej len „Zmluva“)
uzatvorená medzi:
PRENAJÍMATEĽ:
Obchodné meno: BAJKSERVIS s.r.o.
Sídlo: Štúrova 50, Marianka 900 33
IČO: 5365 0166
DIČ: 2121449979
IČ DPH: SK2121449979
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 151181/B
IBAN: SK27 1100 0000 0029 4510 0341
Tel. číslo: +421 905 581 888, +421 903 760 537
E-mail: info@bajkservis.sk
Zastúpený:
Roman Besedič
Juraj Jánošík - konateľ
(ďalej len „Prenajímateľ“)
a
NÁJOMCA:
Meno a priezvisko: ..........................................................................................................................
Miesto trvalého pobytu: ...................................................................................................................
ČOP: ................................................................................................................................................
Dátum narodenia: ............................................................................................................................
Tel. číslo: .........................................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................................
(ďalej len „Nájomca“)
(Prenajímateľ a Nájomca ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

Článok 1
Predmet zmluvy
1.
2.
3.

Touto zmluvou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu do užívania hnuteľnú vec, konkrétne elektrobicykel
(ďalej len „predmet nájmu“).
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom predmetu nájmu a prenecháva ho do dočasného užívania nájomcovi za
dohodnutú odplatu podľa článku 4 bod 1. Zmluvy.
Nájomca podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu nájmu. Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu je
vykonané na základe protokolu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Článok 2
Účel nájmu
1.

Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu len na účel na ktorý je daný predmet určený a to na základe všeobecných
podmienok nájmu elektrobicykla ako aj na základe zásad používania a používania elektrobicykla, ktoré sú
neoddeliteľnou časťou tejto Zmluvy.

Článok 3
Doba nájmu a spôsob skončenia nájmu
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od ......................

do ........................

Článok 4
Nájomné a platobné podmienky
1.
2.
3.

Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi nájomné za užívanie predmetu nájmu, stanovené dohodou zmluvných
strán vo výške ....................... EUR s DPH.
Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy vopred pri
podpise tejto zmluvy.
Nájomca sa zároveň zaväzuje zaplatiť v deň podpisu tejto Zmluvy prenajímateľovi kauciu vo výške. ............. EUR.
Táto kaucia bude zachovaná po celú dobu platnosti tejto Zmluvy a bude vyúčtovaná a vrátená až po skončení
zmluvného vzťahu v deň protokolárneho odovzdania predmetu nájmu prenajímateľovi. Prenajímateľ si vyhradzuje
právo použiť kauciu na úhradu prípadných škôd vzniknutých na predmete nájmu mimo bežného opotrebenia
spôsobených nájomcom počas doby nájmu, či iných pohľadávok vzniknutých v súvislosti s touto Zmluvou voči
nájomcovi. O použití kaucie resp. jej časti prenajímateľovi písomne informuje nájomcu.

Článok 5
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nájomca bude predmet nájmu využívať pri svojej činnosti, spôsobom a na účel, na ktorý je určený.
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu spôsobilý na dohodnuté užívanie.
Nájomca je povinný predmet nájmu užívať dohodnutým spôsobom a predchádzať vzniku škôd na predmete nájmu.
V prípade vzniku škody alebo prejavenia vady na predmete nájmu je nájomca povinný bez zbytočného odkladu
upozorniť prenajímateľa.
Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu
prenajímateľa.
Zmeny predmetu nájmu je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.
4.

5.

Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a žiadna zo zmluvných
strán nekonala v omyle.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana prevezme po jednom vyhotovení
Zmluvy, nájomca zároveň svojim podpisom potvrdzuje, že prevzal v písomnej forme všeobecné podmienky nájmu
elektrobicykla.
Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomného
číslovaného dodatku.
Právne vzťahy Zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi a všeobecnými podmienkami nájmu
elektrobicykla, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Zmluvné strany si Zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V .................................., dňa .....................................
Prenajímateľ:
.........................................................
(meno a priezvisko)

...........................................
(podpis)

Nájomca:
.........................................................
(meno a priezvisko)

...........................................
(podpis)

