Zmluva o prenájme autokaravanu # ___
Bola uzavretá v súlade so zákonom č. 40/1964- Občiansky zákonník SR

Prenajímateľ:

FLYING DOG, s.r.o., Irkutska 20A, 85110, Bratislava IČO: 50173545, DIČ: 2120212281, Ič. DPH: SK 2120212281
Č. účtu: 2947028769/1100 TatraBanka, IBAN: SK3411000000002947028769, SWIFT: TATR SK BX
Tel.: +421 902 109847, E-mail: caravan.fd@gmail.com,
Za spoločnosť jej zakladateľ a riaditeľ p. Yuriy Oblog na jednej strane, a
Nájomca: ___________________, na druhej strane, ďalej uvádzaní len ako “zmluvné strany”, uzavreli túto Zmluvu o prenájme autokaravanu (ďalej uvádzaná
len ako „Zmluva“) v nasledovnom znení:
1. ÚVOD
Uzavretím tejto zmluvy sa prenajímateľ zaväzuje zabezpečiť nájomcovi nižšie špecifikovaný autokaravan (ďalej len AK) na dočasné užívanie a nájomca sa
zaväzuje prijať tento AK, zaplatiť dohodnutú cenu prenájmu a ďalšie súvisiace platby spojené s užívaním AK tak, ako sú uvedené v tejto Zmluve, a tiež vo
Všeobecných zmluvných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. PREDMET PRENÁJMU
2.1. Predmetom prenájmu podľa tejto Zmluvy je nižšie špecifikovaný AK, predbežne odsúhlasený Zmluvnými stranami:
Značka/model: LMC Breezer Lift H737 G; AK EČV: ___
2.2. Nadštandardné služby a doplnky ( v Záznam o odovzdaní – prevzatí AK).
3. DOBA PRENÁJMU A MIESTO PREVZATIA PREDMETU PRENÁJMU
3.1. Termín prenájmu, ktorý si zvolil nájomca, spadá do Vysokej/Nízkej sezóny. AK sa prenajíma v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami na
obdobie od "____" __________ 2018 do "____" __________ 2018, to znamená na ___ platených dní.
3.2. Dátum a čas prevzatia AK bol predbežne stanovený na "____" __________ 2018, po 15:00;
3.3. Dátum a čas vrátenia AK bol predbežne stanovený na: "____" __________ 2018, pred 11:00;
3.4. Prenajímateľ predá AK nájomcovi na adrese: Vyšehradská 3030/7, 851 06 Bratislava;
3.5. Nájomca vráti AK prenajímateľovi na adrese: Vyšehradská 3030/7, 851 06 Bratislava.
4. CENA PRENÁJMU A METÓDA PLATBY
4.1. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi:
4.1.1. Kompletnú cenu prenájmu AK spolu s voliteľnými nadštandardnými službami vo výške ____ €;
4.1.2. Kauciu (vratnú zálohu) vo výške____ €;
4.2. Nájomca uhradí vyššie uvedený nájom a ďalšie poplatky spôsobom a v lehote, ktorú upravujú Všeobecné zmluvné podmienky. Všetky platby, ktoré
sú uvedené v tejto Zmluve, ako aj vo Všeobecných zmluvných podmienkach, zahŕňajú DPH.
5. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
5.1. Táto zmluva, ako aj právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy či vzťahujúce sa na ňu, podliehajú platnej legislatíve Slovenskej republiky a sú v súlade
so Všeobecnými zmluvnými podmienkami prenajímateľa. V zmysle zákona č. 40/1964- Občiansky zákonník, sú Všeobecné zmluvné podmienky
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Nájomca výslovne prehlasuje, že si Všeobecné zmluvné podmienky preštudoval a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu
dodržať.
5.2. Táto Zmluva je uzavretá v písomnej podobe. Možné dodatky a zmeny tejto Zmluvy sú účinné len v prípade, že sú vyhotovené v písomnej podobe
a podpísané obomi zmluvnými stranami.
5.3. Záznam o odovzdaní – prevzatí AK a Arbitrážna zmluva podpísané obomi zmluvnými stranami sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
5.4. Zmluvné strany sa v tejto Zmluve dohodli, že akékoľvek pohľadávky zmluvných strán vzťahujúce sa na túto Zmluvu budú vyhotovené v písomnej
podobe. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná zásielka bola doručená jej adresátovi (Zmluvnej strane) poštou dňom:
a) prevzatia adresátom;
b) neodôvodneného odmietnutia adresátom prevziať zásielku;
c) v okamihu, keď si neprevzatú zásielku prevezme jej odosielateľ, za podmienky, že bola zásielka odoslaná na platnú adresu Zmluvnej strany tak,
ako je uvedená v Zmluve.
5.5. Zmluva o prenájme autokaravanu je vyhotovená v dvoch identických kópiách, jedna pre každú zo Zmluvných strán; každá kópia bude osobne
podpísaná oboma Zmluvnými stranami.
5.6. Táto Zmluva vstupuje v platnosť dátumom posledného podpisu.
5.7. Obe Zmluvné strany vyhlasujú, že si preštudovali znenie tejto Zmluvy a jej neoddeliteľných súčastí a bezpodmienečne súhlasia s jej obsahom
a účelom a že táto Zmluva odzrkadľuje ich pravdivé úmysly a slobodnú vôľu, čo Zmluvné strany potvrdia podpisom tejto Zmluvy.
V Bratislave, dňa "___" __________ 2018
FLYING DOG, s.r.o. __

Nájomca:

ZMLUVA O PRENÁJME AUTOKARAVANU # ___

