Smlouva o podnikatelském nájmu věcí movitých
Smluvní strany :
NEXTLINE GROUP s.r.o.
Nad Vodovodem 1040/7
100 00 Praha 10
IČ : 27432408 jednatel společnosti p.Libor Polák ( dále jen „pronajímatel“)
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(dále jen „nájemce“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Smlouvu o pronájmu věcí movitých
Předmět nájmu : 1 ks mechanické losovadlo, samostojné, čiré plexi
Termín pronájmu – vyzvednutí………………………………………………………..vrácení………………………………………………………………………………….
Výše kauce 10 000,- / kus
Cena za pronájem …………………………….……..Kč bez DPH
Cena za dopravu : …………………………………….Kč bez DPH
Celková cena pronájmu …………………………..Kč bez DPH
Místo předání : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Forma úhrady - hotově při vrácení losovadel

Touto smlouvou pronajímá pronajímatel nájemci předmět nájmu k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje zaplatit nájemné. Předmět nájmu
bude řádně překontrolován oběma stranami v místě předání. Poškození a ztráta předmětu nájmu bude řešena dle Podmínek pronájmu reklamního
losovadla. V případě předčasného vrácení předmětu nájmu se rozdíl ceny nájmu neodpočítává. Nájemce si je vědom své plné odpovědnosti za
případné škody na zdraví a majetku svém nebo třetích osob, způsobených v souvislosti s užíváním předmětu nájmu.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Podmínky pronájmu. Podpisem této smlouvy nájemce stvrzuje také souhlas s těmito Podmínkami.
Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy i Podmínek pronájmu připojují obě smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
V Praze dne
Pronajímatel:

Nájemce:

KAUCE :
Nájemce si překontroloval a převzal předmět nájmu, případné připomínky :………………………………………………………………………………………………
Kauce ve výši ……………………………..Kč složena dne ………………………………………………………
Pronajímatel :

Nájemce :

Ponajímatel převzal zpět předmět nájmu, případné připomínky:………………………………………………………………………………………………………………………
Kauce ve výši ……………………………...Kč vrácena dne …………………………………………………….
Pronajímatel :

Nájemce :

Tuto smlouvu je nutno předložit při zapůjčení i vrácení předmětu nájmu!

Podmínky pronájmu reklamního losovadla
TYTO PODMÍNKY PRONÁJMU JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SMLOUVY
PODPISEM SMLOUVY O PRONÁJMU NÁJEMCE STVRZUJE SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI
Uvšech zákazníků vyžadujeme závaznou objednávku a také smlouvu o pronájmu.
Výše kauce je stanovena individuálně.
Při pronájmu se řídíme Všeobecnými podmínkami Obchodního zákoníku.
Podmínky pronájmu:
Nájemce (příp. jeho zástupce) je povinen podpisem potvrdit převzetí
losovadla (bez převzetí zplnomocněnou osobou není pronajímatel povinen losovadlo předat) a složit kauci
NEXTLINE GROUP s.r.o. zůstává po dobu pronájmu výhradním vlastníkem losovadla a nájemce
není oprávněn s ním nakládat jako se svým vlastnictvím.
Nájemce je povinen s losovadlem zacházet způsobem přiměřeným jeho použití
Nájemce nesmí na losovadle provádět jakékoli změny ani úpravy bez písemného
souhlasu NEXTLINE GROUP s.r.o.
Doba pronájmu je dána smlouvou – den převzetí losovadla a den jeho vrácení, a to včetně.
Nájemce odpovídá za škodu na losovadle způsobenou v době, kdy měl toto v pronájmu.
V případě poškození mu bude naúčtována nejen cena za pronájem
(a to i za dobu, kdy bude losovadlo mimo provoz, ale také za jeho opravu včetně náhradních dílů)
Bude-li losovadlo při vrácení znečištěno (například polepem grafiky),
bude nájemci naúčtována cena za jeho vyčištění
Dojde-li ke ztrátě či odcizení předmětu pronájmu, do škody se započítává ušlá hodnota pronájmu,
kdy je předmět nájmu nefunkční a cena výrobku, tedy 10 000Kč bez DPH.
Tato cena je také uvedena ve Smlouvě o nájmu věcí movitých ve formě kauce
V případě poškození či ztráty předmětu nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo celou kauci zadržet
k vyúčtování náhrady vzniklých škod. Na případné opravy či náhrady bude nájemci vystaven řádný doklad.
Nájemce se zavazuje uhradit cenu za pronájem na základě závazné objednávky.
Storno poplatky je nájemce povinen uhradit v případě stornování již potvrzené objednávky
a to v následující výši :
3 dny předem…………… 20% ceny pronájmu
2 dny předem…………….50% ceny pronájmu
24 hod předem…………100% ceny pronájmu
Storno pronájmu musí být nahlášeno NEXLINE GROUP s.r.o. písemně poštou nebo elektronicky,
jinak je považováno za neplatné.
V případě, že nájemce neuhradí včas své závazky, je mu počítáno penále ve výši 0,5% z dlužné částky
za každý den prodlení. V případě nedodržení platby v termínu, je vymáhání pohledávky
soudní cestou prostřednictvím podání platebního rozkazu.

