Nájemní smlouva
INFOCENTRUM KLÍNOVEC
Háj u Loučné pod Klínovcem 219
431 91 Vejprty
URL: www.sport-point.cz
Tel.: +420 739 066 379
uzavřená podle §663 občanského zákoníku v účinném znění mezi
Pronajímatel:
Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202): Háj u Loučné pod Klínovcem 219, 431 91 Vejprty, Česká republika
IČO – 29058023, DIČ – CZ29058023 / Tel.: +420 739 066 379 / info@sport-point.cz

Nájemce:

Jméno:
R.Č.:
číslo OP:
Adresa:
Tel.:
Uzavírají nájemní smlouvu v tomto znění:
Předmět nájmu:
Předmět:

Ks:

Předmět:

Ks:

Příslušenství:

Ks:

Příslušenství:

Ks:

Příslušenství:

Ks:

Předmět nájmu byl předán ve stavu (plně funkční):
Doplňující popis stavu předmětu nájmu
(vady/škrábance/jiná poškození):
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Doba nájmu
Nájem se sjednává na dobu určitou. Nájem začíná

a končí

Účel nájmu
Nájemce má právo užívat předmět nájmu na dobu nájmu.
Nájemné
Pronajímatel a nájemce se domluvili na nájmu ve výši

Kč.

Vratná záloha
Pronajímatel a nájemce se domluvili na vratné záloze ve výši

Kč.

(pořizovací cena předmětu nájmu a příslušenství dle „Ceníku sportovního vybavení“).
Vratná záloha muže být uhrazena v hotovosti, bankovním převodem nebo rezervací platby kreditní kartou (přes platební terminál) a zpět je vyplácena při
vrácení předmětu nájmu v hotovosti, bankovním převodem nebo zrušením rezervace platby kreditní kartou.
Vratná záloha je vyplácena v plné výši, pokud je předmět nájmu předán pronajímateli řádně bez poškození, čistý a přiměřený opotřebení. V opačném případě
je složená vratná záloha použita v plné nebo částečné výši na úhradu ztráty, zničení, opravy, čistění nebo prodloužení doby nájmu.
Podmínky nájmu, práva a povinnosti pronajímatele a nájemce
Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu ve stavu, ve kterém jej převzal. Pronajímatel si tak vyhrazuje právo, uložit částku dle uvážení, při poškození předmětu nájmu na odstranění škod s ohledem na obvyklé opotřebení.
Odpovědnost za předmět nájmu počíná dnem a hodinou převzetí a končí dnem a hodinou vrácení. Zahájením nebo ukončením doby nájmu je potvrzené
převzetí předmětu nájmu. Nájemce je povinen při vrácení předmětu nájmu předložit „Nájemní smlouvu“.
Nájemci je zakázáno zapůjčený předmět nájmu dále půjčovat. Při zjištění takového přestupku proti podmínkám o zapůjčení předmětu nájmu si pronajímatel
vyhrazuje právo okamžitého zrušení uzavřené „Nájemní smlouvy“.
Smluvní pokuty
V případě opožděného vrácení (bez souhlasu pronajímatele) předmětu nájmu, je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sjednaného
nájemného dle „Ceníku sportovního vybavení“ za každý den prodlení.
V případě zničení, ztráty nebo odcizení předmětu nájmu, jeho části nebo příslušenství je nájemce povinen uhradit pronajímateli pořizovací cenu nového
předmětu nájmu, jeho části nebo příslušenství a to okamžitě nebo nejpozději do 7 dnů ode dne kdy byl předmět nájmu zničen, ztracen nebo poškozen.
Pořizovací cena předmětu nájmu je uvedena v „Ceníku sportovního vybavení“.
V případě, že nájemce vrátí pronajímateli zapůjčený předmět nájmu znečištěný, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý
zapůjčený den předmětu nájmu.
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Odpovědnost za škody
Zjistí-li pronajímatel při vrácení předmětu nájmu závadu způsobenou nedbalostí nebo neodborným zacházením, je nájemce povinen uhradit pronajímateli
náklady nutné pro odstranění těchto vad. Vratná záloha v takovém případě bude vrácena až po vyúčtování nákladů použitých na opravu předmětu nájmu.
Z vratné zálohy jsou odečteny náklady vyúčtované za opravy způsobené nájemcem.
Závěrečná ustanovení
Nájemce bude zapůjčený předmět nájmu používat výhradně na svou odpovědnost a v souladu s podmínkami o užívání a údržbě, se kterými byl seznámen.
Pronajímatel „společnost Après la montagne s.r.o.“ nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.
Nájemce prohlašuje, že je dostatečně seznámen s předmětem nájmu a je schopen její bezpečné a bezchybné obsluhy.
Pronajímatel a nájemce prohlašují, že tuto „Nájemní smlouvu“ uzavírají svobodně, vážně, ne v tísni, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek. Rovněž
výše uvedené smluvní strany prohlašují, že obsahu této smlouvy porozuměly, souhlasí s ním a tuto smlouvu podepisují.
Tato nájemní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž pronajímatel a nájemce obdrží po jednom z nich.
Přílohou této smlouvy je „Ceník sportovního vybavení“.

V Háji u Loučné pod Klínovcem, dne:

Pronajímatel:

Nájemce:
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