
SMLOUVA O NÁJMU BRUSNÉHO STROJE
             Uzavřená ve smyslu ustanovení § 630 a násl.obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami
                                                                         Platná od 114. 2010-03-01 

  1.pronajímatelem: DEVA s.r.o. Tel:   483 318 045 IČO:      25021125
  se sídlem:                    28.října 25, Jablonec n.N. Fax:  483 318 044 DIČ: CZ25021125
  zastoupená: Irena Mikulová M:     604 235 821 e-mail: info@devasro.cz

   2.nájemcem: IČO:
   Firma/Jméno: DIČ:
   zastoupeným: R.Č.:
   se sídlem: Č.OP:
   Tel: Č.ŘP:

                                                                                      I . Předmět   nájmu

1. Pronajímatel jako vlastník přenechá touto smlouvou nájemci k dočasnému užívání brusný stroj značky DEVA 
    
           typu: ………………………………………                v.č. stroje: ……………………………………………….
                    ………………………………………                                  ……………………………………………….
                    ……………………………………….                                 ……………………………………………….

2. Pronajímatel předá stroj uvedený  v čl. I.1  nájemci s potřebnými doklady dne ……………………………….. 
3. Nájemce se zavazuje vypůjčené věci užívat za účelem broušení:    dřevěných materiálů    –    betonu   
       a vrátit je nepoškozené.

   4.     Nájemce svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou stroje.

II . Nájemné a platební podmínky

   1.    Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli dohodnuté nájemné, které je tvořeno pevnou denní částkou
           Kč ……………………………………….za každý den po dobu platnosti smlouvy. (cena bez 20%DPH)

   2.    Nájemce zaplatí pronajímateli kauci ve výši ……………………… splatnou ke dni podpisu této smlouvy. 
     
   3.     Nájemné bude fakturováno a hrazeno za každý kalendářní den. Nájemné bude hrazeno hotově při předání  
            stroje.

                                                              

III . Povinnosti  nájemce

   1.   Nájemce je povinen kdykoli umožnit kontrolu stavu stroje.
   2.   Nájemce je povinen  neprodleně informovat pronajímatele o případné pojistné události. Informaci je možno 
         provést i telefonicky na tel.čísle : tel:483 318 045,  fax: 483 318 044, Mobil: 604 235 821 v době od 7,30– 
         15,30hodin.                                    
   3.   Při poškození stroje je nájemce povinen  předat stroj okamžitě pronajímateli,který zajistí opravu na náklady 
         nájemce. 
   4.   Pokud nájemce poruší účel této smlouvy, přenechá věc cizí osobě bez písemného souhlasu pronajímatele,  
        nezajistí její dostatečnou ochranu nebo dojde k poškození stroje, je pronajímatel oprávněn od smlouvy 
        okamžitě odstoupit a nájemce neprodleně vrátí vypůjčenou věc na požádání pronajímatele včetně 
        vyrovnání   všech nákladů s tím spojených.
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IV. Odcizení,ztráta,zničení,nevrácení stroje

   1.   Při odcizení,ztrátě,zničení či nevrácení stroje nebo příslušenství zaplatí nájemce 75% prodejní ceny 
         stroje nebo příslušenství. dle bodu  V.
         Tuto částku zaplatí do 14 dnů po uplynutí zápůjční lhůty.

V . Ceník strojů a příslušenství  DEVA

        HANDY-200                       98.600,-                           Držák k přepravě stroje             1.250,-
        ORBI                                  49. 410,-                       Euro kabel                               2500,-
        SPEED                                39.900,-                        Pytel velký                                    759,- 
        LEŠTIČKA  59.600,- Pytel  malý                                    683,-

- ceny bez DPH 20%

VI . Zánik smlouvy a ostatní ujednání
   
1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do dne …………………, hodin ………..., přičemž je možno   
       dohodnout prodloužení její platnosti po telefonické dohodě. 
2. Stroj bude vrácen na adrese sídla společnosti a to: 28.října 25, 466 01 Jablonec nad Nisou.
3. Pronajímatel neodpovídá nájemci za ušlý zisk nebo jakékoliv jiné škody, které by nájemci vznikly z důvodů 

technické poruchy na pronajaté věci.
4. Účastníci smlouvy prohlašují, že podmínky nájemní smlouvy jsou pro obě strany závazné, což potvrzují svým 

podpisem, a při uplatňování vzájemných práv a nároků se budou řídit zásadami poctivých obchodních vztahů.
                                                                         

VII . Vrácení stroje pronajímateli

    1.  Stroj je nutno vrátit vyčištěný (odstraněné piliny) a s brusivem na válci(zabraňuje poškození).
    2.  V případě nedodržení tohoto ustanovení zaplatí nájemce 150,- Kč.
    3.  Při opožděném vrácení stroje budeme účtovat penále ve výši 1000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

VIII. Prohlášení k poskytnutí osobních údajů

1. Zákazník souhlasí s poskytnutím osobních údajů.
2. Pronajímatel tímto prohlašuje, že získané osobní údaje bude používat pouze k účelům, k nimž byly údaje 

poskytnuty, a nadále s nimi bude zacházet v souladu s příslušným ustanovením zákona č.101/200Sb. o 
ochraně osobních údajů.

V Jablonci nad Nisou, dne ………………..

 

…………………………….. …………………………………
          pronajímatel                           nájemce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyúčtováno dne :

Daň.doklad/Faktura : …………………. Částka :       ………………

Kauce : ………………….

Vráceno  x   Doplaceno : ………………….      převzal : 


	             Uzavřená ve smyslu ustanovení § 630 a násl.obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami

