
I.
Nájemce musí být osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. Při sepsání smlouvy o nájmu předloží nájemce platný doklad totožnosti 

z důvodů zápisu do smlouvy o nájmu. U právnických osob budou údaje do smlouvy použity z Obchodního rejstříku.

II.
Pronajímatel předá nájemci vybavení po jeho předchozím přezkoušení a údržbě. Odpovídá rovněž za provádění revizí elektrických zařízení.

III.
Nájemce potvrzuje podpisem smlouvy o nájmu a předávacího protokolu a po předložení dokladů a složení kauce, že převzal vybavení čisté, 

provozuschopné, bez závad a kompletní. Dále, že byl seznámen s obsluhou, údržbou a technickými a bezpečnostními podmínkami provozu.

IV.
Nájemce není oprávněn přenechat pronajaté vybavení třetí osobě. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení žádné opravy ani 

úpravy. V případě závady je povinen vrátit vybavení kompletní, včetně příslušenství, které převzal. Při porušení těchto zásad je pronajímatel 

oprávněn účtovat pokutu v rozsahu škody, kterou nájemce způsobil.

V.
Nájemce se zavazuje, že bude pronajaté vybavení používat pouze pro účely, pro které je vybavení určeno. Za bezpečnost práce se zapůjčeným 

vybavením zodpovídá výhradně nájemce. Pronajímatel nezodpovídá za žádné škody či újmy způsobené používáním zapůjčeného vybavení.

VI.
Nájemce je povinen chránit zapůjčené vybavení před poškozením a ztrátou. V případě ztráty, odcizení nebo úmyslného poškození je povinen 

oznámit tuto skutečnost neprodleně pronajímateli a v případě odcizení příslušnému oddělení POLICIE ČR. Nájemce odpovídá za ztrátu, poškození 

nebo zničení vybavení neodbornou obsluhou a je povinen způsobenou škodu uhradit v plné výši. V případě odcizení nebo ztráty uhradí nájemce 

pořizovací hodnotu vybavení a nájemné do doby ohlášení škody pronajímateli. 

VII.
Nájemce je povinen vrátit vybavení po uplynutí doby nájmu a svým podpisem stvrzuje, tuto skutečnost. Pokud vybavení nebude vráceno 

v dohodnutém termínu a prodloužení smlouvy nebylo projednáno, uhradí nájemce přirážku ve výši 100% normálního nájemného za každý 

zpožděný započatý den.

VIII.
Nájemce zaplatí za pronajaté vybavení smluvní cenu danou ceníkem půjčovny a smlouvou o nájmu. Při zapůjčení může být požadována kauce až 

do výše pořizovací ceny vybavení.

IX.
Zapůjčené vybavení se vrací umyté. Při vrácení znečištěného vybavení bude účtováno navíc 50% z ceny zápůjčky. Rozbité, ztracené nebo jinak 

poškozené vybavení bude při vrácení účtováno v cenách nového zboží, které budou předloženy na vyžádání. 

X.
Pronajímatel má právo přístupu k pronajatému vybavení kdykoliv za účelem kontroly, zda nájemce užívá vybavení řádným způsobem. Veškeré 

zapůjčené vybavení zůstává i po dobu zápůjčky majetkem pronajímatele.
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