SMLOUVA O PRONÁJMU OUTDOOROVÉHO VYBAVENÍ
(dále jen outdoorové vybavení)
Pronajímatel:

Nájemce

a

Luboš Rončák

Jméno a příjmení:

Roudenská 75, 370 07 Roudné.

Tel:

IČ: 02754771,

Datum narození.:

DIČ: 9402151308

Číslo OP:

Pronajímatel pronajímá nájemci toto outdoorové vybavení:
……………………………………………………………..
Cena za pronájem outdoorového vybavení je stanovena na částku:
……………………………………………………….
Záloha za vypůjčení outdoorového vybavení je stanovena na částku:
……………………………………………………..
Tato záloha byla zaplacena dne: ………………………………… a bude navrácena nájemci v den navrácení
nepoškozeného vybavení zpět pronajímateli.
-

Vybavení je zapůjčeno na dobu ……… dní, a to v termínu od ……..…. do ………… 2022

Vybavení je zapůjčeno na celkovou dobu ……….….. dnů.

Pronajímatel pronajímá nájemci outdoorového vybavení na základě těchto podmínek:
-

-

Nájemce převezme a osobně odevzdá pronajaté outdoorového vybavení v dohodnutém termínu na předem
sjednaném místě. Nájemce přebírá plnou odpovědnost za zapůjčené outdoorového vybavení. Pronajaté
outdoorového vybavení není pojištěno pro případ ztráty ani zničení na základě špatné manipulace.
V případě ztráty outdoorového vybavení uhradí nájemce pronajímateli částku v plné výši maloobchodní ceny.
V případě poškození outdoorového vybavení je nájemce povinen uhradit celkovou škodu vzniklou
pronajímateli, tj. celkové uhrazení opravy, manipulační poplatky a ušlý zisk pronajímatele v souvislosti s touto
událostí.
Platby za zapůjčené outdoorového vybavení, které bude vráceno z jakýchkoliv důvodů dříve, než je stanoveno v
této smlouvě, je nevratné, pokud se pronajímatel s nájemce nedohodne jinak.
Pokud nájemce neodevzdá zapůjčené outdoorového vybavení v dohodnutý termín (pokud se s pronajímatelem
nedohodl jinak), zaplatí pronajímateli za každý započatý den nájemné ve výši normálního nájemného zvýšeného
o 100% ceny.
Nájemce je povinen vrátit outdoorové vybavení v době a na místo určené ve smlouvě. Předmět musí být řádně
uklizen.
V případě znečištění bude z vratné kauce stržena částka: slabé znečištění – 400,- Kč; silné znečištění – 1 000,Kč.
Smlouva se stává závaznou po podpisu obou stran a zaplacením kauce za pronajaté outdoorového vybavení.
Nájemce plně zodpovídá za půjčené a převzaté zboží.
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-

Při nevrácení pronajatého outdoorového vybavení, tři dny po ukončení této smlouvy, je outdoorového vybavení
považováno za zcizené a dle tohoto bude dále postupováno.
Nájemce nezodpovídá za běžné opotřebení vypůjčeného zboží, které je způsobeno běžným provozem při
správném a odpovědném užívání zboží.
Půjčované zboží je způsobilé výhradně pro použití, pro které je půjčovnou nájemci zapůjčeno a nájemce není
oprávněn zapůjčené zboží užívat jiným způsobem ani pro jiné účely.
Pronajímatel nezodpovídá za škody způsobené pronájmem outdoorového vybavení a nenese žádnou
odpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním
zapůjčeného vybavení.
Pronajímatel si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu smlouvu o zapůjčení outdoorového vybavení odmítnout.
A to zejména pokud se jedná o nedůvěryhodnou osobu.
seznámit se s provozními podmínkami a návodem k použití pronajaté věci, před jejím prvním použitím
pronajatou věc užívat doporučeným způsobem a chránit ji před poškozením či ztrátou
nedat pronajatou věc do pronájmu a nenechat ji užívat, případně pronajímat, třetím osobám
uhradit pronajímateli opravu, pokud došlo k poškození nesprávným používáním pronajaté věci (blíže
specifikované v odstavci 2 této smlouvy)
neprovádět žádné technické či jiné úpravy
odcizení, ztrátu či úmyslné poškození nahlásit pronajímateli a příslušnému oddělení policie
vrátit a řádně předat kompletní pronajatou věc a její příslušenství do dohodnuté hodiny a dne vypůjčení,
v bezvadném stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení

Závěrečná ustanovení:
Touto smlouvou pronajímatel stvrzuje, že nájemci předal outdoorové vybavení v neporušeném stavu. Nájemce podpisem
této smlouvy stvrzuje, že byl seznámen s péčí o outdoorové vybavení a potvrzuje, že byla za jeho přítomnosti provedena
prohlídka a kontrola věci s vyhovujícím výsledkem.
Podpisem této smlouvy nájemce plně souhlasí s výše uvedenými podmínkami a je si vědom případných postihů
vyplývajících z porušení nájemních podmínek této smlouvy a bezvýhradně s nimi souhlasí.

Pro zapůjčení vybraného zboží je nutno předložit 1 průkaz totožnosti. Občanský průkaz (lze nahradit pasem).
V případě, že nájemce nemá požadované doklady nebo je cizí státní příslušník, je požadována záloha ve výši ceny
vybavení uvedeného na webových stránkách pronajímatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
Předáno v Českých Budějovicích, Vrbenská 2083,

za pronajímatele

dne ………………………………

za nájemce

Vrácení outdoorového vybavení:
- Outdoorové bylo vráceno v ujednaném čase a termínu ANO / NE
- Outdoorové vybavení bylo vráceno bez vad a jiných poškození: ANO / NE
- Outdoorové vybavení bylo vrácen bez znečistění ANO / NE, v případě znečištění se jednalo o znečištění
SLABÉ / SILNÉ
Vraceno v Českých Budějovicích, Vrbenská 2083,
Potvrzení pronajímatele

dne ………………………………

……………………………………
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