SMLOUVA O PRONÁJMU SPORTOVNÍCH POTŘEB
Pronajímatel: Ing. Robin Kropáček, 370 06 Č.Budějovice., K.V.Raise 791/9, IČ: 877 76 324
mobil: 606 260 723, email: lora@lode-rafty.cz
Nájemce:

jméno……………………………………………………………………….
bydlište………………………………….......................................................
číslo dokladu……………………………..………………………………….
tel. číslo……………………………………………………………………..
uzavírají tuto smlouvu o pronájmu sportovních potřeb
I.
Pronajímatel přenechává nájemci k dočasnému užívání následující předmět:
1) kánoe plast
v hodnotě 15 000,- Kč,
ks……
2) raft Colorado 450, v hodnotě 26 000,- Kč,
ks…….
3) raft Colorado 360, v hodnotě 26 000,- Kč,
ks…….
4) vodacký pytlík,
v hodnotě 300,- Kč,
ks…….
5) pádlo,
v hodnotě 500,- Kč,
ks…….
6) barel,
v hodnotě 500,- Kč,
ks….…
ks…….
7) vesta,
v hodnotě 500,- Kč,
8) pumpa,
v hodnotě 500,- Kč,
ks…….
9) šnůra koníčkovací v hodnotě 100,- Kč,
ks…….
10) ___________
v hodnotě ___,- Kč,
ks…….
II.
Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou za následujících podmínek:

Kauce (vratná při odevzdání nepoškozeného předmětu):………………….
Doba a místo převzetí:…………………………………………………….
Doba a místo odevzdání:…………………………………………………..
Celková výše půjčovného:…………Záloha:…….……Doplatek:……….
Půjčovné se účtuje ode dne zapůjčení do dne vrácení včetně, v případě převzetí předmětu v den zapůjčení po
18.hod se účtuje půjčovné od následujícího dne. V případě dřívějšího odevzdání předmětu se půjčovné nevrací.

III.
Nájemce stvrzuje, že převzal předmět zápůjčky bez jakých koliv závad bránících jeho použití a zavazuje se jej
odevzdat ve stavu, v jakém jej převzal maximálně s přihlédnutím k obvyklému opotřebení za dobu užívání.
Nájemce stvrzuje, že byl seznámen s návodem k užívání zapůjčeného předmětu a se základní bezpečnostní instruktáží.
Nájemce se zavazuje užívat předmět k účelu k tomu určenému Nájemce stvrzuje, že si zapůjčuje předmět výlučně na své
vlastní riziko. Nevrátí-li nájemce zapůjčený předmět v době a místě dohodnutých ve smlouvě, je povinen uhradit mimo
nájemného do doby vrácení i smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši dvojnásobného nájemného dle platného ceníku
pronajímatele jako sankci za pozdní vrácení. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst kauci na tento účel.

IV.
V případě poškození zapůjčeného předmětu nájemce uhradí náklady na opravu dle platného ceníku pronajímatele, v případě
ztráty nebo úplného zničení zapůjčeného předmětu se nájemce zavazuje uhradit jeho cenu v plné výši, obojí bezprostředně při
odevzdání předmětu.

V.
V případě sporu se smluvní strany zavazují, že spor bude řešen podle právního řádu ČR v rozhodčím řízení vedeném před
Rozhodčím soudem Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR podle pravidel rozhodčího soudu jedním rozhodcem.
Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což svými podpisy stvrzují.

Dne……….
…………………………..
Pronajímatel

………………………….
Nájemce

Ceník oprav: Oprava kánoe: 500Kc – 1500Kc (dle rozsahu škody), Oprava raftu: 500Kc – 1500Kc(dle rozsahu škody),
Výměna dílu : sedačka, paluba: 4000Kc, bok: 10000Kc, dno: 12000Kc, ventil: 800Kc

