Půjčovní smlouva
Pronajímatel:

Výrobní.číslo.stroje:

LAMEX01,spol. s r.o.
Poděbradova 111, 61200 Brno
IČ: 60725800, DIČ: CZ60725800
Provozovna :
Hliníky 2546/4.68001 Boskovice
Mob. 725187752, tel. 516454507

Druh stroje:
Značka:
Typ:

Nájemce:
Jméno popř. obchodní název firmy:
Zastoupená - jméno pracovníka
Adresa:

Telefon:		Mobil:
Předložen průkaz totožnosti nájemce:

Se strojem zapůjčené příslušenství:
 držadlo  příruba  kufr  kryt kotouče  sklíčidlo  klička  doraz  sáček odsávání
 klíč 17  klíč EBU jiné:............................................................................................................................
Stroj :
Pronajato dne: hod.

Kč/24h

nájem -dnů

celková cena (Kč)

Placené zapůjčené nástroje:
č.

název:

Vrátit do:

ks

Kč/24h

nájem -dnů

celková cena (Kč)

Celkem (Kč):

datum:

Složená kauce (Kč):

hodin:

K úhradě celkem (Kč):

Nájemce bal seznámen s obsluhou, převzal nářadí dle půjčovního řádu
(uveden na druhé straně nájemní smlouvy) a byl poučen o bezpečnostních předpisech.
Na stroji byla provedena kontrola dle ČSN 331600

UPOZORNĚNÍ:

..................................................
kontrolu provedl

V případě vrácení stroje ve znečištěném stavu bude účtován poplatek za čištění 400 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

..................................................
podpis nájemce

..........................................
V Boskovicích dne:

............................................................
podpis předávajícího pracovníka

Půjčovní řád
Úvodní ustanovení

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně
druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení nářadí vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle
tohoto půjčovního řádu.

Uzavření smlouvy

Pro uzavření smlouvy je třeba aby zákazník
- byl starší 18-ti let
- předložil platný doklad určující jeho totožnost (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, rodný list
a pod.)
- složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného nářadí
Technický stav půjčovaného nářadí je kontrolován pronajímatelem i nájemcem při vydávání i při
vracení stroje a případné závady se uvedou v půjčovní smlouvě (závady které nebrání řádnému
a bezpečnému užívání).

Ceny půjčovného

Ceny půjčovného jsou smluvní a jsou uvedeny v ceníku půjčovny.

Povinnosti zákazníka

Lhůta půjčky je uvedena na půjčovní smlouvě a je závazná. V případě, že zákazník potřebuje
půjčené nářadí déle, je povinen půjčovní smlouvu prodloužit (i telefonicky)
V případě překročení 24 hodinové lhůty půjčení
- o 1 - 3 hodiny, zvyšuje se platba o ¼ denní sazby
- o 3 - 5 hodin, zvyšuje se platba o ½ denní sazby
- o 5 a více hodin, zvyšuje se platba o 1 denní sazbu
V případě, že dojde k poruše vypůjčeného nářadí v rozsahu, který brání jeho řádnému využití, je
třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné
bude účtováno v plné půjčovní době.
Zákazník nesmí žádným způsobem do vypůjčeného nářadí zasahovat, případně jej opravovat.
V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé tímto zásahem.
V případě poškození či ztráty vypůjčeného nářadí je zákazník povinen uhradit škodu takto vzniklou.
Poškození motorického rázu jsou rizikem půjčovny, pokud nedošlo k prokazatelnému přetížení
stroje t.j. extrémní namáhání (týká se i nástrojů). Mechanické poškození hradí zákazník, např.
poškozený kabel, pádem, přejetím či jiným způsobem poškozený stroj. Náklady spojené s opravou
tohoto poškození mohou být hrazeny ze složené kauce buď při vrácení stroje, pokud je lze ihned
stanovit nebo zálohově.

V případě odcizení – ztráty půjčeného nářadí uhradí nájemce zůstatkovou hodnotu
stroje.
UPOZORNĚNÍ

Prosíme zákazníky, aby si při předvedení stroje zkontrolovali zejména úplnost zubů
u pilových kotoučů a kompletnost SK hrotů vidiových vrtáků a korunek.

Poškození nástroje:

Při vylomení vidiového zubu pilového kotouče bude účtováno 80,- Kč vč. DPH za jeden zub, při
vylomení tří a více zubů bude účtována hodnota celého kotouče.
Při vylomení zubu korunky bude účtováno 300,- Kč vč. DPH
Při poškození nože hoblíku (i malé vyštípnutí) bude účtována cena nového nože dle ceníku.
Náhrada – ztráta nástroje, zákazník zaplatí dle opotřebení podíl z pořizovací ceny, kterou stanoví
pronajímatel.

