SMLOUVA O VÝPŮJČCE VĚCI MOVITÉ
Karolína Vážná
IČ : 88910831
Šatrova 7, Praha 4 – Kamýk, 142 00
(dále jen "půjčitel")
a
………………………….
………………………….
………………………….
(dále jen "vypůjčitel")

uzavřeli dne …………. tuto smlouvu o výpůjčce věci movité:
I.

Předmět smlouvy

1) Dnešního dne půjčil půjčitel vypůjčiteli - střešní autostan
velikost: ....................................
barva:........................................
příslušenství: .............................
(dále jen „předmět výpůjčky“).
2) K předání předmětu výpůjčky došlo dne …….. v ……. hod. na adrese: ...................
3) Před podpisem smlouvy došlo k předvedení funkčnosti předmětu výpůjčky. Vypůjčitel tímto
potvrzuje převzetí předmětu výpůjčky ve stavu plně způsobilém k užívání.
4) Smluvní strany potvrzují následující vady předmětu výpůjčky ke dni jeho předání vypůjčiteli:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1) Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky úplatně za předem dohodnutou sazbu ...... Kč/den.
Předem dohodnutá sazba byla uhrazena při podpisu této smlouvy.
2) Při předání předmětu výpůjčky vypůjčitel složil půjčiteli kauci ve výši 10.000 Kč pro případ zajištění
případných škod. Tato kauce bude vrácena v momentě vrácení předmětu výpůjčky po kontrole
stavu předmětu výpůjčky. Právo na náhradu případné škody v plné výši tímto zůstává
nezměněna.
3) Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky výhradně osobně a bez souhlasu půjčitele není
oprávněn ho půjčovat 3. osobě.
4) Vypůjčitel je povinen vrátit předmět výpůjčky nejpozději do dne ……...
5) Předmět výpůjčky bude vrácen v čistém a nepoškozeném stavu.

III.

Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva se stává platnou a účinnou ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2) Tato smlouva se řídí právem České republiky.
3) Veškeré dodatky, úpravy nebo změny této smlouvy musí být učiněny v písemné formě
oprávněnými zástupci smluvních stran.
4) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
5) Vypůjčitel souhlasí se zpracováním osobních údajů a s pořízením fotografie dokladu totožnosti
výhradně pro účely této smlouvy.
6) Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
V ………………….. dne ……….

V ………………….. dne ……….

Půjčitel:

Vypůjčitel:

vlastnoruční podpis

vlastnoruční podpis

_____________________

_____________________

