SMLOUVA O PŮJČOVNÉM
Pronajímatel:
PŮJČOVNA ŠLAPACÍCH KÁR a KOLOBĚŽEK – vlastník předmětů: Roman Svatoň,
Labská 152, Pardubice, IČ:75593904, mob. 739 771 570, info@ezebra.cz
Nájemce:
Jméno a Příjmení:
Adresa:

Telefon:
Č.O.P.:

doklad č.2:

Zaplacená kauce:
Předběžná cena zapůjčení:
Termín zapůjčení:

Předmět zapůjčení:

POVINNOSTI NÁJEMCE PŘI ZAPŮJČENÍ ŠLAPACÍCH KÁR:

 Podpisem smlouvy o půjčovném nájemce stvrzuje, že se seznámil se svými
povinnostmi půjčovny a že s nimi souhlasí.
 Nájemce je povinen udržovat předmět pronájmu ve stavu v jakém jej převzal a
případné závady či škody okamžitě hlásit pronajímateli.
 Nájemce je sám zodpovědný za škody způsobené krádeží i za všechny
ostatní škody, způsobené na pronajatém předmětu (vč. škod způsobených
třetí osobou). Nájemce je povinen zaplatit veškeré škody a náklady spojené
s opravou a to v termínu do 7 dnů od vrácení. Pronajímatel má právo si kauci
do doby zaplacení škody ponechat.
 Nájemce je povinen ihned vydat předmět pronájmu zpět pronajímateli, pokud
je zjištěno zneužití pronajatého předmětu či nedodržení této smlouvy.

 Nájemce má plné právo na vrácení nákladů při prokázání, že škoda byla
způsobena závadou na pronajatém předmětu.
 Při pozdním návratu předmětu po sjednaném datu bude pronajímatel účtovat
nájemci za každý započatý den plnou částku 300Kč/den/káru. Toto bude
započítáno od okamžiku dohodnutí data vrácení zapůjčeného předmětu.
 V každém případě eventuální škody či zdržení je pronajímatel oprávněn si
ponechat kauci.
 V případě krádeže je nájemce zodpovědný za hodnotu předmětu a to ve výši
aktuální prodejní ceny vč. zajištění všech potřeb nutných pro nákup (doprava).
Nezapočítávají se zde ušlé zisky z pronájmu.
 Nájemce je povinen dodržovat vedle platných dopravních předpisů i platné
zákony a vyhlášky.
 Nájemce nesmí používat pronajaté předměty k účelům propagace a reklamy
vlastní společnosti, organizace nebo firmy. Vozidla jsou určena pouze
k osobním účelům (pro rekreační jízdu). Je zakázáno půjčovat káry dalším
osobám nebo pořádat s vozidly jakékoliv sportovní, kulturní či zábavní akce.
 Nájemce odpovídá za jakoukoliv újmu na zdraví, způsobenou svým chováním
při půjčení kár.
 Je přísně zakázáno:
a) aby jelo na jednom vozidle současně více osob, kromě případu, kdy je
namontováno přídavné sedadlo pro děti do hmotnosti 25kg
b) záměrně poškozovat káry - najíždět proti ostatním objektům (osoby, zvířata,
objekty a předměty)
používat vozidla jinak, než je dovoleno a určeno pronajímatelem
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden obdrží nájemce a jeden
pronajímatel. Obě strany stvrzují svým podpisem platnost smlouvy a dohodnutých
pravidel používání předmětů (vozidel) pronájmu.
Datum podpisu:
Místo podpisu:

Nájemce:

Pronajímatel:

