Nájemní smlouva
Č.
1. Pronajímatel:
Elestav .s.r.o, Vraclavská 237, Vysoké Mýto 566 01
IČ: 25993046, DIČ:CZ25993046
tel.: +420 777 024 539, +420 465 420 693,
e-mail: filip.kucera@elestav.cz
http://www.elestav.cz

2. Nájemce:

Jméno:

Firma:

Bydliště/sídlo:
Telefon:
číslo O.P.:
druhý doklad (pas, řidičský průkaz atd.) č.:
3. Předměty nájmu:
Fotopast UOVision UM565 v.č.1301060540033, IMEI 862170015718917
Paměťová karta Sandisk 8GB
Ochranná kovová skříňka pro UV/UM 565
Zkracovací lanový zámek PYTHON 5mm
Datový kabel pro připojení k PC
Návod k použití
…………………………………………………………………………………………
Zapůjčeny dne:

18.3.2013 v 11:56 hod

Budou vráceny dne:

v

vrácena dne

Kauce: 8000,- Kč
cena za ztrátu:

hod

8000,- Kč

cena za nájemné: 60,- Kč s Dph za 1den (24hod), 8 až 14 dní
4. Kauce zaplacena při podpisu smlouvy bude vrácena v plné výši při vrácení předmětů bez závad. V
opačném případě bude po posouzení a případném vyrovnání s pronajímatelem.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy oba mají stejnou platnost. Smlouva nabývá
účinnost dnem jejího podpisu oběma stranami. Nájemce výslovně prohlašuje, že s obsahem této
smlouvy souhlasí včetně podmínek uvedených na druhé straně a že se s ní řádně seznámil.
Ve Vysokém Mýtě dne:18.3.2013
Podpis pronajímatele: ……………………..

Podpis nájemce: ……………………..

Zjištěné závady při vrácení:
vráceno dne

v hod

půjčeno dní

Potvrzení o vrácení předmětu.
Podpis:

Podmínky nájemní smlouvy


Nájemce a pronajímatel uzavírají nájemní smlouvu na zapůjčení předmětu nájmu (viz. čl. 3
nájemní smlouvy), za nájemné. Denní nájemné za kalendářní den, včetně dne převzetí. Ceny za
nájemné jsou bez DPH. Pronajímatel, jakožto plátce DPH vystaví daňový doklad s příslušnou
sazbou daně.



Pronajímatel předává předmět nájmu po předchozím přezkoušení, údržbě, čistý, kompletní,
provozu schopný, bez závad, nájemce podpisem potvrzuje, že předmět nájmu mu byl řádně
předveden v chodu, vyzkoušeny všechny funkce a vysvětleny (v souladu s provozními
podmínkami a návodem k obsluze) správné postupy užití. Nájemce prohlašuje, že zapůjčené
zařízení bude obsluhovat osoba seznámená s návodem k obsluze a proškolena.



Nájemce se podpisem zavazuje k tomu, že předmět nájmu bude používat pro práce, pro kterou je
určen. Dále prohlašuje, že je zdravotně způsobily k užívání předmětu nájmu a že bude dodržovat
předpisy BOZ. Nájemce není oprávněn přenechávat předmět nájmu třetí osobě. V případě kdy
z provozních důvodů bude s předmětem nájmu pracovat spolupracovník nájemce, je nájemce
povinen zajistit proškolení a seznámení pracovníka se všemi povinnostmi vyplývající z nájemní
smlouvy.



Nájemce je povinen ochránit předmět nájmu proti poškození a ztrátě. V případě, kdy k poškození
nebo ztrátě dojde, je nájemce povinen tuto skutečnost ohlásit pronajímateli.



V případě nadměrného opotřebení nebo poškození předmětu nájmu je nájemce povinen jej vrátit
pronajímateli k odbornému posouzení. Závady způsobené neodborným zacházením, nebo
nedodržím technických podmínek, např. přetěžováním, nesprávným přemísťováním atd. Budou
vždy odstraněny na náklady nájemce, včetně nájemného, účtovaného až do finančního vyrovnání
škody s pronajímatelem. Nájemce se zavazuje toto nájemné platit.



V případě ztráty nebo úplného zničení předmětu je nájemce povinen tuto skutečnost ohlásit
místně příslušnému oddělení policie a výsledek šetření prokazatelně doručit pronajímateli. Dále
je povinen uhradit částku, uvedenou v nájemní smlouvě v kolonce cena za ztrátu, v plné výši.
Nájemce se zavazuje toto nájemné platit.



Pronajímatel má právo, v případě nesplnění závazku ze strany nájemce (např. neplacení faktur,
nedodržování předepsaných a pravidelných kontrol atd.) jednostranně vypovědět nájemní
smlouvu a nájemce je povinen neprodleně vrátit předmět nájmu pronajímateli.



Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve vyčištěném stavu, kompletní, včetně příslušenství.
Nedodržením tohoto ustanovení ze strany nájemce opravňuje pronajímatele k účtování
nájemného až do doby splnění tohoto závazku, nebo k vyčíslení škody a jejímu účtování. Běžná
částka za vyčištění účtována nájemci, se podle velikosti a složitosti pohybuje od 300Kč až
5000Kč.



Smluvní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanovením
občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy jsou platné pouze na základě
dohody obou smluvních stran a to písemně.

S podmínkami nájemní smlouvy jsem obeznámen a souhlasím.

