
                                                                                                                                                               

 

 
 

 

 

Smluvní podmínky pronájmu originálního příslušenství 

 
Podmínky pronájmu 

 
Pronájem vzniká sepsáním smlouvy či servisní zakázky, popř. sepsáním potvrzení o převzetí 

závdavku na předmět nájmu. K sepsání jsou zapotřebí platné 2 doklady totožnosti ( občanský 

průkaz a řidičský průkaz ). 

Pronajímatel si vyhrazuje právo požadovat závdavek na pronájem předmětu nájmu, případně 

pronájem zcela odmítnout.  

Nejkratší doba pronájmu je jeden den, tj. 24 hodin. Tolerance pro vrácení je jedna hodina po 

dohodnuté hodině vrácení. Při překročení je účtován další denní poplatek. 

Předmětem nájmu/pronájmu je originální příslušenství ŠKODA a KIA dle aktuální nabídky 

pronajímatele. Cena pronájmu je stanovena dle platného ceníku pronajímatele, který je dostupný 

na stránkách www.autohybes.cz 

Práva a povinnosti pronajímatele 
 

Pronajímatel se zavazuje: 

- Převzít od nájemce nebo předat nájemci předmět nájmu (na adrese provozovny) ve 

smluveném termínu. 

- Na žádost nájemce a po předchozí domluvě předmět nájmu instalovat na vozidlo. Tato 

služba je standardně zpoplatněna dle aktuálního sazebníku hodinové práce. 

- Při předání předmětu nájmu provést základní proškolení správné manipulace s předmětem 

nájmu, které je stvrzeno podpisem na protokolu Potvrzení o převzetí závdavku na předmět 

nájmu.  

 

Pronajímatel má právo: 

- Prověřit zda předmět nájmu byl vrácen ve stejném technickém stavu, v jakém byl předán 

nájemci. 

- V případě, že předmět nájmu bude vrácen ve znečištěném stavu, může pronajímatel po 

nájemci požadovat uhradit náklady na čištění. 

 

Práva a povinnosti nájemce 
 

Nájemce se zavazuje: 

- Po ukončení nájemního vztahu vrátit pronajímateli věci nepoškozené a v čistém stavu. V 

případě, že předmět nájmu bude vrácen v znečištěném stavu, zavazuje se nájemce uhradit 

pronajímateli náklady na vyčištění. 

- Nést náklady spojené s nakládkou, vykládkou a dopravou předmětu nájmu z místa 

převzetí do místa užívání a zpět. Okamžitě oznámit pronajímateli jakékoli poškození, 

zničení nebo odcizení předmětu nájmu. 



                                                                                                                                                               

 

 
 

 

 

- Uhradit pronajímateli škodu vzniklou opotřebením věci nad obvyklý rozsahem opotřebení. 

- Nezasahovat jakýmkoli způsobem do konstrukce předmětu nájmu nebo jej jinak 

upravovat.  

- Nepůjčovat či nepronajímat předmět nájmu dále třetí osobě bez písemného souhlasu 

pronajímatele. 

- Uhradit pronajímateli vzniklou škodu na předmětu nájmu a to neprodleně po jejím 

vyčíslení pronajímatelem.  

- Zabezpečit předmět nájmu proti odcizení. 

 

 

Sankce 
 

Smluvní strany se dohodly, že v případě poškození, ztráty nebo odcizení předmětu nájmu či v 

případě, že nebude předmět nájmu vrácen, je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu dle 

vyčíslení pronajímatele ihned při vyčíslení škody. Smluvní strany se dohodly, že pro případ 

prodlení nájemce s úhradou nájemného je nájemce povinen uhradit spolu s dlužnou částkou i 

úroky z prodlení ve výši 0,5% denně z dlužné částky. 

Závdavek 
 

Nájemce souhlasí, že je pronajímatel oprávněn složený závdavek jednostranně započítat oproti 

všem finančním nárokům vzniklým pronajímateli z této smlouvy a že započtením závdavku není 

dotčeno právo pronajímatele na náhradu vzniklé škody.  

V případě, že nájemce vrátí předmět nájmu nekompletní či poškozený, je pronajímatel oprávněn 

zadržet závdavek do doby, kdy bude vyčíslena škoda vzniklá na předmětu nájmu. Za poškození se 

v tomto případě považuje i neoprávněná úprava či oprava předmětu nájmu. 

Závdavek bude nájemci vrácen neprodleně poté, co bude nájemcem předán předmět nájmu ve 

stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 

 

 

V Dřenicích dne 1. 1. 2019 


