NÁJEMNÍ SMLOUVA - PŮJČOVNA
I. Tuto nájemní smlouvu uzavřeli:
Pronajímatel:

Nájemce:

Jaroslav Hrab

Jméno a příjmení:

Francouzská 1207, 742 21 Kopřivnice

Adresa:

Mob. +420606442734

Mob.:

e-mail: lode@hrab.cz

e-mail:

IČ:16620844

č. OP:

DIČ: CZ6009200516

Jiný doklad:

Registr. u ŽÚ:
č. j. 023673/05/08488K
ev. č.: 380403-8078-00

Termín rezervace:

II. Předmět nájmu

*pouze k lodi nebo po domluvě
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
Při zapůjčení pouze na 1 den účtujeme: loď/kataraft 300,- raft 600,-

III. Podmínky nájmu
a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)

Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu uvedený v čl. II. této smlouvy za podmínek v této smlouvě sjednaných a nájemce předmět nájmu do
dočasného užívání přijímá.
Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před ztrátou, poškozením, zničením, zcizením a případné škody se zavazuje uhradit nejpozději v den skončení
nájmu. Nájemce prohlašuje, že předmět nájmu nebyl při jeho převzetí poškozen. V případě poškození předmětu nájmu se nájemce zavazuje uhradit jeho
opravu. Nájemce není oprávněn sám provádět opravu předmětu nájmu, tuto vždy provede pronajímatel na náklady nájemce, toto neplatí pro drobné
opravy učiněné nájemcem při používání předmětu nájmu – nájemce je povinen k drobné opravě použít servisní balíček poskytnutý pronajímatelem.
Takovou opravu pronajímatel posoudí a je oprávněn opravu provést znovu sám na náklady nájemce.
Ceník oprav: od 300 Kč/h + materiál.
Nájemce nemá právo přenechat předmět nájmu do podnájmu třetí osobě. Nájemce bude používat předmět nájmu výhradně na svou zodpovědnost.
Nájemce je povinen zaplatit za každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu poplatek ve výši dvojnásobek půjčovného. Nájemce se zavazuje vrátit
předmět nájmu ve sjednaném termínu. Předmět nájmu bude suchý, vyčištěný. V případě, že nájemce nevrátí předmět nájmu vysušený a vyčištěný,
zavazuje se zaplatit poplatek ve výši 100,- Kč za každý předmět nájmu. Drobné povrchové oděrky se nepovažují za poškození.
Půjčovné a jistina se platí v den půjčení. Zaplacené půjčovné se nevrací. Jistina je vratná v plné výši, pokud byl předmět nájmu vrácen ve sjednaném
termínu, suchý, čistý a nepoškozen. V opačném případě bude jistina započtena na vzniklé škody.
Záloha se hradí při rezervaci a může být použita na úhradu půjčovného nebo jistiny. V případě, že nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě delší než 14 dnů
před sjednaným termínem nájmu, je povinen uhradit storno poplatek ve výši 10 % ze zálohy; v případě že od smlouvy odstoupí v termínu kratším, nebo
pokud si předmět nájmu nepřevezme, činí storno poplatek 100 % ze zálohy. Pronajímatel je oprávněn storno poplatek uhradit ze složené zálohy.
Nájemce je při předávání seznámen se stavem a způsobem používání předmětu nájmu.
Smlouva se sjednává na dobu určitou. Od smlouvy lze odstoupit před počátkem doby nájmu, a to osobně u pronajímatele, nebo prokazatelným doručením
písemné výpovědi k rukám pronajímatele.

V Kopřivnici dne:

Nájemce:

Pronajímatel:

