Nájemní smlouva
dle ustanovení Občanského zákoníku uzavřená mezi:
Dušan Balla - BUSSAN
Na Ostrovci 787
Kladno 27309
IČ: 03851605
+420777908428
(dále jen „pronajímatel“)
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………
Adresa: ………………………………………………………………………………
Telefon, email: ……………………………………………………………………
(Dále jen „nájemce“)
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou. Od………………do…………… t.j. doba
nájmu…………dní.
Pronajímatel pronajímá nájemci toto sportovní vybavení:
Vybavení

Počet

Záloha

Nájemné
den

na Nájemné celkem

1
2
3
4
5
Celkem

Pronajímatel pronajímá nájemci sportovní vybavení na základě těchto podmínek:
Nájemce se zavazuje uhradit částku za nájemné a složit zálohu v hotovosti při vyzvednutí
vybavení. Nájemce přebírá plnou odpovědnost za zapůjčené sport. vybavení. Pronajímatel
pronajímá nájemci vybavení uvedené v této smlouvě a nájemce se zavazuje je užívat za
účelem a způsobem, který je obvyklý vzhledem ke své povaze a určení. Smluvní strany
prohlašují, že věc je předávána ve stavu způsobilém k obvyklému užívání. V případě
poškození, ztráty, zcizení nebo zničení půjčeného vybavení se nájemce zavazuje uhradit
pronajímateli hodnotu věci s přihlédnutím k opotřebení. Při vrácení věci před dohodnutým
termínem se nájemné nevrací. V případě poškození sportovního vybavení je nájemce
povinen uhradit celkovou škodu vzniklou pronajímateli, tj. celkové uhrazení opravy u
autorizovaného servisu, manipulační poplatky a ušlý zisk pronajímatele v souvislosti s touto
událostí.
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Smlouva se stává závaznou po podpisu obou stran a zaplacením zálohy pronajatého
sportovního vybavení. Nájemce plně zodpovídá za půjčené a převzaté zboží. 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 sportovního vybavení a nenese
žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce, nebo třetích osob, způsobené
v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení. Sportovní vybavení je zakázáno používat
v opilosti popř. pod vlivem jiných psychotropních látek, alkoholu a dalších látek omamující
smysly.
Touto smlouvou pronajímatel stvrzuje, že nájemci předal sportovní vybavení v neporušeném
stavu. Nájemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl seznámen s péčí o sportovní 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 2 průkazy totožnosti:
- občanský průkaz (lze nahradit pasem)
- druhý průkaz, kde je foto osoby, jméno a příjmení a datum narození, nejlépe rodné
číslo (např.: řidičský průkaz)
V případě, že nájemce nemá požadované doklady nebo je cizí státní příslušník, je požadována
záloha ve výši MOC vybavení.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.
V ……………………………… dne ………………………………

………………………………
za pronajímatele

………………………………
za nájemce
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