
 

 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU NÁJMU 

Pronajímatel:  
ToAuto, s.r.o.  
Veslařská 92, 403 31, Ústí nad Labem – Neštěmice 
IČ: 27343499            DIČ: CZ27343499 
Telefon: +420 724 047 715   e-mail: jiri.blaha.decin@seznam.cz 

 
Nájemce:  

Jméno/příjmení:………………………………………………..……………….. 

firma: ………………………………………………………………….……………… 

Adresa: …………………………………………………………….…………………. 

IČ/DIČ: ………………………………………………………………….…………….. 

Datum narození/RČ: ……………………………………………………….….. 

č.OP/č.ŘP: ……………………………………………………………..….………… 

Telefon: …………………………………………………………….………………… 

e-mail: ………………………………………….…………………………………..… 

 
Článek I. – Úvodní ustanovení  

Pronajímatel a nájemce společně prohlašují, že dne ……………………………. uzavřeli smlouvu o nájmu přívěsu (dále jen „nájemní 
smlouva“), dle které nájemce od pronajímatele přebírá do užívání přívěs:  
 
Přívěs ………………………………………….., VIN: ……………………………………………., RZ: ……………………………………………….. 
Včetně dokladů: Osvědčení o registraci vozidla část I., zelená karta, Uživatelská příručka a příslušenství uvedeného níže v článku 
II.  
 

Článek II. – Příslušenství, doba trvání nájmu, územní rozsah, jistota 
- Pouzdro se zelenou kartou, OTP, protokol o záznamu nehody 

- 2 x zakládací klín 

- Pojezdové kolečko 

- Stavitelné nohy,  
- Zámek tažného zařízení, vč klíče 

- 2 x popruh upevňovací s ráčnou 

- Rezervní kolo 

- Redukce zásuvky  
- Klíč na vysouvání stavitelných noh 

- Dálkové ovládání sklápění, včetně kabelu 

 

Nájem se sjednává na dobu určitou, a to od………………………….. do………………………………. 
Pronajímatel a nájemce sjednali, že nájemce je oprávněn předmět nájmu provozovat pouze na území  České republiky, případně 
jej vyvézt i do zahraničí, a to ……………………………………………………….. Nájemce složil u pronajímatele v souvislosti s převzetím 
předmětu nájmu jistotu ve výši: ………………………………… (slovy: ………………………………..korun českých) ve smyslu čl. 4. Odst. 2 
obchodních podmínek.  
 

Článek III. – Předání předmětu nájmu 
V souladu s nájemní smlouvou předává pronajímatel nájemci předmět nájmu včetně jeho součástí a příslušenství ke dni podpisu 

tohoto protokolu. Pronajímatel a nájemce prohlašují, že při předání předmětu nájmu byly zjištěny následující závady a poškození 

předmětu nájmu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Článek IV. – Závěrečná ustanovení 
Tento protokol je sepsán na jedné straně ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
Pronajímatel a nájemce po přečtení tohoto protokolu prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a že protokol byl sepsán na základě 
pravdivých údajů a nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Nájemce spolu s předmětem nájmu převzal od 
pronajímatele aktuální znění obchodních podmínek pronajímatele dle čl. VII. odst. 2 nájemní smlouvy a s jejich zněním se 
důkladně seznámil. Toto nájemce i pronajímatel potvrzují svými vlastnoručními podpisy 
Nájemce byl proškolen a seznámen s návodem k obsluze vleku a zařízení, což stvrzuje vlastnoručním podpisem. 
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V Ústí nad Labem dne ……………………………. 
 
 
 
……………………………………………………………….                                            ………………………………………………………………. 
Za pronajímatele ToAuto, s.r.o.                                                               Za nájemce 


