Dnešního dne uzavřeli
Firma:
Hard production s. r. o.
Trachtova 1130/2, Košíře, 158 00 Praha 5
IČO: 039 10 598, DIČ: CZ03910598
Doručovací adresa:
Martin Lukeš, Pivovarská 572, 335 01 Nepomuk
tel.: 725 811 181, e-mail: mitva@seznam.cz
jako pronajímatel na straně jedné
a

tel.:
e-mail:
jako nájemce na straně druhé
tuto
NÁJEMNÍ SMLOUVU

I.
Pan Martin Lukeš je vlastníkem reklamní plochy - stojanu na billboardy, stojícího u silnice č.
… na křižovatce se silnicí … na katastru obce … Jedná se o jednostranný / oboustranný
billboard (dále jen „reklamní plochy“).
II.
Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci reklamní plochy uvedené v článku I. k užívání za
účelem jejich polepení reklamou nájemce, a to na dobu od ……………. do …………….., za
sjednané nájemné v celkové výši …………… Kč. Nájemné se hradí ve splátkách po ……. Kč
měsíčně vždy do 15. dne příslušného měsíce na účet pronajímatele č. 107-9783190277/0100.
III.
Tiskové podklady zajišťuje nájemce, pronajímatel zajišťuje polepení reklamní plochy
dodanými podklady.
Pronajímatel je povinen udržovat reklamní plochy v řádném technickém stavu. V případě
zjištění poškození reklamní plochy třetí osobou je pronajímatel povinen informovat nájemce
bez zbytečného odkladu poté, co se o poškození dozví, nejpozději do 3 dnů. Pronajímatel
neodpovídá za škodu, která nájemci vznikla jednáním třetí osoby nebo povětrnostními
podmínkami. Smluvní strany se zavazují učinit veškeré potřebné kroky k tomu, aby škoda
byla co nejdříve odstraněna.

IV.
Nájem je možno ukončit před uplynutím sjednané doby pouze dohodou smluvních stran.
V případě, že nájemce nezaplatí měsíční splátku nájemného ani do splatnosti další splátky, je
pronajímatel oprávněn smlouvu jednostranně ukončit a reklamu nájemce z reklamní plochy
odstranit. O tom je povinen nájemce informovat alespoň 3 dny předem na některý z kontaktů
uvedených v záhlaví této smlouvy.
V.
V případě řádného placení nájemného má nájemce přednostní právo na prodloužení nájmu
reklamní plochy.
VI.
Tato dohoda je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a je jako správná jimi
podepsána.
V ……………. dne ………………….

……………………………
pronajímatel

……………………………
nájemce

