
SMLOUVA  

o zapůjčení nákladního přívěsu – autopřepravníku 
pro rok 2014 

 
Firma :  PLAMÍNEK  Ladislav  , K Závodišti 80, Praha 5 – Lahovi čky 
Prodej a půjčovna přívěsů               Tel/fax :  257 940 195 nebo 606 825 290 

   

 
Zákazník :  Tel.: 

Čís. OP : Čís. ŘP : RČ : 

Bydlišt ě :  SPZ : 
( sídlo firmy)  (vozidla ) 

Počet  dní :  Cena  : 
   Záloha : 
Datum zapůjčení :  Datum vrácení : 
 
 
Zákazník se zavazuje, že vrátí přívěs v dohodnutém termínu, zbavený všech nečistot 
(v případě znečištění zajistí umytí přívěsu) a ve stejném technickém stavu( bez závad )   
v jakém přívěs převzal!!! 
  
Zákazník si je vědom podle § 43 odst.2 trestního řízení , že dojde-li z jeho viny k odcizení 
zapůjčeného přívěsu, má pronajímatel nárok uplatňovat na zákazníkovi náhradu škody cestou 
trestního řízení. 
  
Zákazník bere na vědomí:  
a) nemá-li zákazník možnost přívěs v době od 21,00 do 7,00 hodin zajistit 100 % proti 

odcizení (to znamená jeho zaparkování ve střeženém objektu, na soukromém pozemku, 
hlídaném parkovišti apod.), je povinen přívěs vrátit zpět do půjčovny, a to po předchozí 
telefonické dohodě, v době od 21,00 do 7,00 hodin.   
Zejména se jedná o přívěsy typu autopřepravníků a dvouosých valníků!!!   

b) při provozu za deštivého počasí může dojít k průsaku vody na podlahu přívěsu, proto 
je nutné přepravovat „choulostivé „  náklady (papírové krabice apod.) na paletách.   
Palety je možno si zdarma vypůjčit v půjčovně.  
  

Povinnosti zákazníka v případě nehody, přeložení nebo jiného poškození přívěsu : 
1. Uhradit všechna poškození přívěsu při jeho vrácení  
2. Poškozený přívěs dopravit na vlastní náklady zpět do půjčovny  
3. Nehodu ihned nahlásit Policii ČR   
4. Při odcizení přívěsu nahradit plnou cenu přívěsu po odečtení amortizace  

 

Zákazník souhlasí ve smyslu zákonač.101 / 2002 Sb. s tím, že výše uvedená data budou   
použita pouze pro potřeby půjčovny. 
  
Zákazník stvrzuje svým podpisem, že s uvedeným zněním smlouvy souhlasí a v případě 
porušení smlouvy se vystavuje trestnímu stíhání. 

 

Datum : SPZ přívěsu : Podpis zákazníka : 
 
…………….                     ………………….                 …..……………………… 
  
            

 podpis zástupce půjčovny:        …………………………… 


