Smlouva o zapůjčení koloběžky
Pronajímatel: Radek Čermák, Bohdašín 6, 549 41 Červený Kostelec IČO: 86672291
Zástupce pronajímatele: Richard Mach
Nájemce:………………………………...Rodné číslo:…….…………č.O.P:.…………..…..
Adresa……………………………………..…………………………………………………..
Tel. kontakt:………….……………....
Předmět nájmu:....................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Doba nájmu od .....................do .......................tj. počtem dnů nájmu..............................
Celková cena dle výše uvedené doby nájmu:...................................................
Výše složené vratné zálohy................................
Smluvní podmínky.
V případě nedodržení dohodnutého termínu vrácení předmětu se nájemce zavazuje k úhradě cenového
rozdílu dle sazebníku zápůjček.
V případě vrácení znečištěného předmětu může pronajímatel účtovat nájemci poplatek do výše 100 Kč.
Pronajímatel je povinen používat svěřený předmět jen k určeným účelům a udržovat jej ve stavu, v jakém
jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
Pronajímatel předá nájemci předmětve funkčním a nepoškozeném stavu. Případné drobné nesrovnalosti
ve funkčnosti předmětu jsou uvedeny výše,v rubrice: Technický stav pronajímaného předmětu.
Nájemce vrátí pronajímateli předmět v původním stavu. V případě poškození zapůjčeného předmětu bude
nájemci účtována finanční částka adekvátní výši tohoto poškození.
Nájemce není oprávněn půjčovat svěřený předmět třetí osobě a bude jej chránit před ztrátou, zneužitím,
poškozením či znehodnocením, za což nese plnou odpovědnost.
Pronajímatel nezodpovídá za případné škody na zdraví a majetku způsobené nevhodným užíváním
svěřeného předmětu.
V případě, že nájemce nevrátí nebo úplně zničí pronajatý předmět,je povinen uhradit jeho plnou pořizovací
hodnotu.
Nájemce byl seznámen s obsluhou svěřeného předmětu a byl poučen o způsobu používaní.
Nájemce se zavazuje neprovádět jakékoliv zásahy na koloběžce.
Nájemce si je vědom vhodnosti použití ochranných pomůcek (přilba chrániče atd...)
Veškeré platby uvedené ve smluvních podmínkách je nájemce povinen uhradit před započetím pronájmu,
uvedeném v této smlouvě. Pronajímatel je oprávněn využít k plnění těchto plateb sjednanou vratnou
zálohu.
Pronajímatel může ihned vypovědět tuto smlouvu , jestliže nájemce používá svěřený předmět v nesouladu
s touto smlovou.

Obě strany stvrzují svým podpisem, že jsou s podmínkami této smlouvy seznámeny a zavazují se k jejich
plnění.

V Hronově:

Podpis pronajímatele:

Podpis nájemce:

