SMLOUVA O NÁJMU VĚCÍ MOVITÝCH – VODÁCKÉ VYBAVENÍ
Pronajímatel ( půjčovna ):
PIRRAT.cz
Semjonová Petra
Atletická 2003
Sokolov 356 01
IČO: 71858776
(00420) 736 101 570
Email: boat @ pirrat.cz
www.pirrat.cz

Nájemce:

DRUH VYBAVENÍ

PŮJČOVNÉ

Jméno
Adresa
Telefon
Email
OP
ŘP

Ceník
nevráceného a
poškozeného
materiálu

Kanoe Vydra plast

16 000

Rodinná Samba5.2

22 000

Raft Colorado 450

30 000

Pádlo

800

Barel 55l

800

Loďák 80l

800

Vesta

800

Pumpa

500

Kusů
zapůjčeno

Dní

Cena

sleva
pojištění
doprava

CENA CELKEM
( objednané vybavení )
REZERVAČNÍ ZÁLOHA
DOPLATEK
Datum zapůjčení:
Datum vrácení:
Vratná záloha:
Start :
Cíl :
Podpis nájemce

Podpis pronajímatel

Dne

Klient svým podpisem souhlasí s podmínkami zapůjčení.
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Vráceno v pořádku

Podmínky smlouvy :
I.
Pronajímatel (půjčovna )a nájemce uzavírají smlouvu o nájmu věcí movitých, nájemce
svým podpisem stvrzuje, že je seznámen s podmínkami Smlouvy o nájmu věcí movitých.
II.
Materiál
bude
při
převzetí
překontrolován
nájemcem
i
pronajímatelem.
Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve stavu, ve kterém ho převzal.
Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu včas a na místě, které bylo pronajímatelem určeno.
III. Nevrátí-li nájemce z jakéhokoliv důvodu vybavení, zavazuje se uhradit cenu jednotlivého
vybavení dle ceníku nevráceného a poškozeného materiálu, uvedeného výše v této smlouvě.
Vrátí-li vybavení opožděně, zavazuje se uhradit penále z prodlení ve výši 100% k denní sazbě
nájmu.
IV. Nájemce prohlašuje, že převzal vybavení uvedené výše a to v řádném stavu.
V. Nájemce se zavazuje užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno ( vodní turistiku)
a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením tak, aby nedošlo k jeho
poškození ( např. pád z výšky, poškození ohněm, prasknutí z přetlaku u nafukovacích plavidel )
a nadměrnému opotřebení.
VI. V případě poškození vybavení vzniklé z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných
příčin způsobených nájemcem, nebo neznámým viníkem, hradí poškození v plné výši nájemce,
do 15 dní od vrácení vybavení. Za tímto účelem je půjčovna oprávněna vyžadovat vratnou
zálohu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. POJIŠTĚNÍ se vztahuje na poškození materiálu v důsledku užívání obvyklým způsobem.
Spoluúčast na poškozenou kanoi činí 200,- Kč, na raft 2 000,- Kč. U ostatního materiálu je
spoluúčast 0,- Kč. Pojištění se nevztahuje na krádež a poškození z nedbalosti či nesprávným
užíváním ( např. poškození ohněm, přetlakem, pádem z výšky, sjíždění zakázaných úseků,
nedodržování pokynů ze strany půjčovny )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII. Zapůjčené vybavení smí užívat pouze nájemce uvedený ve smlouvě a osoby určené
půjčovnou (nájemcem). Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese
odpovědnost nájemce.
IX. Právo užívat vybavení je určeno datem zapůjčení a datem vrácení vybavení, po uplynutí
této doby je nájemce povinen vybavení vrátit na místo, které je mezi ním a půjčovnou
dohodnuto. Pokud nájemce poruší sjednanou dobu a místo vrácení vybavení je půjčovně
povinen uhradit veškeré náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa.
X. Zapůjčené vybavení je nájemce povinen zabezpečit proti krádeži. V případě krádeže, si
nájemce nechá vyhotovit policií protokol o krádeži, ten předloží pronajímateli.
XI. V případě, kdy pronajímatel zjistí, že došlo k porušení podmínek této smlouvy, má právo
jednostranně ukončit smlouvu dnem, kdy toto porušení zjistí. Nájemce je povinen v tomto
případě okamžitě vrátit zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.
XII. Půjčovna nenese odpovědnost za úrazy způsobené provozem plavidla.
XIII. Nájemce přebírá při podpisu smlouvy dvě její kopie .
XIV. Nájemce VRACÍ VYBAVENÍ BEZ ODPADKŮ A UMYTÉ !!! Při nedodržení tohoto je
půjčovna oprávněna požadovat 50,- Kč / znečištěnou kanoi ( raft ), případně příslušenství.
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