SMLOUVA O PRONÁJMU PLAVECKÉHO NEOPRENU
Prodejce:
TRIEXPERT s. r. o., se sídlem Praha 5, Radlická 3201/14, PSČ 150 00, IČ: 24665606
Prodejna TRIEXPERT PRAHA HOLEŠOVICE, Argentinská 4, Praha
Zákazník:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Číslo OP/cest. pasu:
Telefon:
E-mail:
Zboží a podmínky:
Typ, označení zboží:
Výrobní číslo (je-li uvedeno):
Cena /hodnota/ zboží (v Kč):
Kauce (v Kč):

□ Hotově

□ Převodem na účet

Nájemné na 4 dny (v Kč):
Doba nájmu (individuální):
1. Smlouva: Prodejce a zákazník se dohodli, že prodejce poskytne zákazníkovi uvedené zboží do užívání na sjednanou dobu, aby si zákazník mohl
zboží vyzkoušet a použít k určenému důvodu použití. Zákazník se zavazuje zaplatit prodejci sjednané nájemné. Prodejce a zákazník tak sjednávají
nájemní smlouvu.
2. Nájemné: Nájemné je sjednáno v délce 4 dnů včetně dne půjčení a vrácení. Nájemné na sjednanou dobu nájmu je splatné při převzetí zboží
zákazníkem. Vrátí-li zákazník zboží před sjednanou dobou nájmu, nebude zákazníkovi ponížena cena za sjednanou dobu nájmu. Bude-li zákazník
užívat zboží po dobu delší, než je sjednaná doba nájmu, zavazuje se zaplatit doplatek nájemného kdykoliv na výzvu prodejce, nejpozději však
při vrácení zboží prodejci.
3. Kauce: Zákazník se zavazuje zaplatit prodejci kauci ve výše uvedené výši, jako zajištění svých závazků pro případ, že zboží řádně a včas prodejci
nevrátí. Prodejce je oprávněn použít kauci na úhradu závazků zákazníka, a to zejména na úhradu dlužného nájemného, náhradu škody vzniklé
na zboží, náhradu škody vzniklé ztrátou/zničením/odcizením zboží v době trvání nájmu. Prodejce je povinen kauci ve výši, která nebude použita
na úhradu závazků zákazníka, vrátit zákazníkovi při převzetí zboží po skončení nájmu, a to stejným způsobem jako byla zákazníkem poskytnuta,
není-li dohodnuto jinak. Kauce se neúročí.
4. Převzetí zboží: Zákazník potvrzuje, že uvedené zboží od prodejce při podpisu této smlouvy převzal. O případných vadách zboží, které byly
zjištěny při předání zboží zákazníkovi, musí být zákazníkem a prodejcem pořízen zápis na druhé straně této smlouvy, jinak se má za to,
že zboží bylo při předání zákazníkovi plně funkční a bez vad.
5. Vrácení zboží: Zákazník se zavazuje zboží vrátit prodejci v poslední den sjednané doby nájmu v prodejně TRIEXPERT PRAHA
HOLEŠOVICE, Argentinská 4, Praha, a to v otevírací době této prodejny. O vrácení zboží sepíší prodejce a zákazník zápis na druhou stranu této
smlouvy.
6. Doba nájmu a sankce při pozdním vrácení zboží: Doba nájmu počíná dnem podpisu této nájemní smlouvy a převzetím zboží do nájmu. Nájem
skončí posledním dnem sjednané doby nájmu, a to i kdyby zákazník zboží v tento den nevrátil. Připadne-li poslední den doby nájmu na den, kdy
výše uvedená prodejna prodejce nemá otevřeno, je posledním dnem doby nájmu nejblíže následující den, kdy prodejna otevřeno má. Pokud
zákazník nevrátí zboží v poslední den sjednané doby nájmu, je povinen zaplatit prodejci za každý první až třetí započatý den prodlení dvojnásobek
sjednaného nájemného, za každý čtvrtý až sedmý započatý den prodlení trojnásobek sjednaného nájemného a za každý osmý a další započatý
den prodlení čtyřnásobek sjednaného nájemného. Pokud zákazník nevrátí zboží ani do desátého dne po uplynutí sjednané doby nájmu, zavazuje
se zákazník zaplatit prodejci vedle nájemného a úhrad za užívání zboží po uplynutí doby nájmu také cenu zboží a dále veškerou vzniklou škodu.
7. Užívání zboží: Zákazník prohlašuje, že jej prodejce seznámil s řádným způsobem užívání zboží, a že je mu tento znám. Zákazník se zavazuje
zboží řádně užívat, a to pouze k účelu, ke kterému je určeno. Zákazník se zavazuje zboží chránit a odpovídá prodejci za škodu vzniklou
poškozením, zničením, ztrátou či odcizením zboží. Umožní-li zákazník užívat zboží třetí osobě, odpovídá prodejci za jednání této osoby stejně,
jako kdyby věc užíval sám. Zákazník není oprávněn zboží přenechat do podnájmu jiné osobě ani zřídit či umožnit zřízení jakéhokoliv práva ke
zboží, které by jakkoliv omezovalo práva prodejce.
8. Ochrana osobních údajů: Zákazník souhlasí, aby prodejce pro účely plnění této smlouvy shromažďoval, uchovával a zpracovával mé osobní
údaje. Zákazník prohlašuje, že jeho osobní i kontaktní údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé.

V Praze dne:
Prodejce:

Zákazník:

1

Zápis o případných vadách zboží při převzetí zákazníkem:

Zápis o vrácení zboží zákazníkem:
Datum vrácení:
Nedoplatek na nájemném (v Kč):
Zboží vráceno:

dnů
bez zjevného poškození
s poškozením

Popis poškození zboží:

Kauce:

vrácena zákazníkovi v plné výši
nevrácena / vrácena zákazníkovi jen zčásti

Důvody nevrácení kauce nebo
vrácení kauce jen zčásti:

V Praze dne:
Prodejce:

Zákazník:
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Kč

