
 

 
WWW.TRAILS.CZ

Lubomír Sušila, Janovského 979/11, 170 00 Praha 7 
IČ 71589716, DIČ CZ7608094131 
(dále jen Pronajímatel) 
a 
jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon:………………………………………………… email:…………………………...........@.......................................... 
(dále jen „Nájemce“) 
 
Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Smlouvu o nájmu jízdního kola a příslušenství 

v souladu s ustanovením § 663 a násl. občanského zákoníku 
 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1.     Pronajímatel pronajímá nájemci jízdní kola: 
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (dále jen „kola“) a Nájemce tato kola do nájmu od Pronajímatele přijímá. 
1.2.     Kola, včetně příslušenství převzal Nájemce před podpisem této smlouvy. Nájemce potvrzuje, že kola při převzetí 
dobře prohlédl a vyzkoušel a že jsou způsobilá k běžnému užívání. 
 
2. NÁJEMNÉ 
2.1.     Smluvní strany sjednaly nájemné ve výši…………………….,- Kč 
(slovy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..) jednorázově. 
2.2.     Nájemce je povinen platit nájemné …………………………………………………….. 
 Hotově  /  převodem na účet č. 35-7236860287/0100 (nehodící se, škrtněte). 
 
3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
3.1. Pronajímatel se zavazuje, že kola jsou před vypůjčením podrobena prohlídce a seřízení a tudíž Nájemci předána v plně 
funkčním stavu. 
3.2. Nájemce nesmí přenechat kola do nájmu nebo k zápůjčce třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
Pronajímatele. 
3.3. Nájemce po celou dobu nájmu plně odpovídá za veškeré závady a poškození způsobené používáním kola a souhlasí 
s náhradou způsobené škody. V případě ztráty, odcizení, poškození…atd. sepíše půjčující  zápis o škodě a vyrozumí zákazníka 
se vzniklou pohledávkou. Zákazník se zavazuje uhradit pohledávku do 14 dnů od vyrozumění. Poškozeními, která je zákazník 
povinen opravit na vlastní náklady se myslí např. následující: veškerá drobná poškození, ulomené části, přetržené hadičky, 
nefunkčnost kola, porouchané tlumiče a vidlice, a jiné. 
3.4. V případě, že kolo bude odcizeno, nenávratně poškozeno, je zákazník povinen zaplatit plnou cenu za daný typ kola. 
3.5. Při zapůjčení kol se zákazník musí prokázat dvěma průkazy totožnosti a složit zálohu …………………………………………,-. Kč. 
 
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
4.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu. 
4.2. Tato smlouva se uzavírá se na dobu určitou od ………………… do ……………………. 
4.3. Nájemce je povinen kola vrátit Pronajímateli v Bikeparku Kyčerka, ve Velkých Karlovicích - Pluskovci v poslední den 
nájmu do 18:00 h. 
4.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. 
Smluvní strany souhlasí s celým obsahem smlouvy, což stvrzují svými podpisy. 
 

V …………………………………………………… 
Datum……………………………………………. 

 V ………………………………………………….  
Datum………………………………………….. 

    
    (podpis)   (podpis) 

Lubomír Sušila  …………………………………….. 
Pronajímatel  Nájemce 

 


	Lubomír Sušila, Janovského 979/11, 170 00 Praha 7
	IČ 71589716, DIČ CZ7608094131
	(dále jen Pronajímatel)

