Nájemní smlouva TriRent č.
Pronajímatel: TRIEXPERT s.r.o., IČ 246 65 606, se sídlem Radlická 3201/14, PSČ 150 00
Nájemce:
Jméno a příjmení /obchodní firma
Datum narození / IČ
Adresa / sídlo:
Telefon / email:
Občanský průkaz:
Druhý doklad totožnosti:
Nájemce si pronajímá od pronajímatele následující zboží:
Název zboží:

Výrobní číslo:

1
2

Cena zboží bez DPH:
,-Kč
,-Kč

Doba nájmu, cena nájmu a vratná kauce:
Doba nájmu (počet dnů nájmu):
Cena nájmu:
Vratná kauce :

,-Kč
,-Kč

Od:
Do:
Uhrazena nájemcem při převzetí zboží
Uhrazena nájemcem při převzetí zboží

Převzetí zboží
Datum:

Místo (prodejna):

Závady při převzetí:

Zboží převzal
- nájemce:

Zboží předal
- pronajímatel:

Podpis - nájemce:

Podpis - pronajímatel:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vrácení zboží a vratná kauce
Datum:

Místo (prodejna):

Závady při vrácení:

Zboží vrátil a kauci
přijal - nájemce:
Vratná kauce:
Podpis - nájemce:

Zboží přijal a kauci vydal
- pronajímatel:
,-Kč

Vrácena pronajímatelem při přijetí zboží zpět
Podpis – pronajímatel:

Smluvní podmínky nájmu zboží
1. Nájemce a pronajímatel uvedení v záhlaví smlouvy (dále jen „nájemce“ a „pronajímatel“) uzavírají tuto nájemní
smlouvu dle ustanovení § 2201 a násl. Občanského zákoníku.
2. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci shora citované zboží (dále jen „zboží“) k dočasnému užívání (dále
jen „doba nájmu“) a nájemce se zavazuje uhradit za to pronajímateli smluvené nájemné (dále jen „cena nájmu“).
3. Pronajímatel prohlašuje, že u ERV Evropská pojišťovna, a.s., IČ 49240196, se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00,
Praha (dále jen „pojišťovna“) zboží pojistil s horní hranicí pojistného plnění na jednu pojistnou událost v celkové
výši 100.000,-Kč proti poškození, zničení a ztrátě zboží a v celkové výši 50.000,-Kč proti odcizení. Spoluúčast
nájemce při poškození či zničení zboží nehodou je 20% (min. 1.000,-Kč) a při všech ostatních pojistných
událostech 10% (min. 1.000,-Kč)
4. Nájemce potvrzuje, že mu pronajímatel předložil před podpisem této smlouvy k prostudování pojistnou
smlouvu s pojišťovnou vč. Všeobecných pojistných podmínek a Zvláštních pojistných podmínek (dále jen
„pojistné podmínky“) a výslovně prohlašuje, že se s pojistnými podmínkami seznámil že jim rozumí a bez
výhrad souhlasí s tím, že bude řádně plnit všechny povinnosti stanovené pojistnými podmínkami pojištěnému a
že za to také ponese plnou odpovědnost. . Aktuální znění pojistných podmínek lze nalézt na webu pojišťovny
http://www.ervpojistovna.cz/.
5. Nájemce je dle pojistných podmínek povinen zejména dbát, aby pojistná událost nenastala, a řádně se starat o
údržbu zboží. V případě, že pojistná událost nastane, je povinen zejména:
učinit nezbytná opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda již nezvětšovala;
neprodleně pronajímateli oznámit, že taková pojistná událost nastala;
podat pronajímateli pravdivé vysvětlení o vzniku pojistné události a zajistit dostatečné důkazy o rozsahu
poškození (fotografickým, filmovým záznamem či prohlášením svědků apod.); jiné než písemné oznámení
pojistné události je nezbytné následně učinit písemně;
umožnit pronajímateli bezodkladně prohlédnout poškozené zboží.
6. Další povinnosti nájemce:
užívat zboží obvyklým způsobem, přiměřeně jeho povaze a chránit jej před ztrátou, poškozením nebo
zničením;
nést nebezpečí škody na zboží od okamžiku jeho převzetí od pronajímatele do doby jeho vrácení. Nahradit
pronajímateli veškerou prokazatelnou škodu, která na zboží v této době vznikne, a nebude uhrazena
pronajímateli pojišťovnou z titulu škodového pojištění zboží;
oznámit ihned pronajímateli jakékoli poškození, odcizení či ztrátu zboží. Odcizení, ztrátu či poškození většího
rozsahu ihned zároveň oznámit místnímu oddělení Policie ČR a následně pronajímateli zaslat písemné
potvrzení Policie o oznámení této skutečnosti, potvrzení musí obsahovat číslo jednací policejního spisu;
nesmí na zboží provádět žádné změny, úpravy, opravy a další manipulaci;
vrátit zboží zpět pronajímateli v prodejně (provozovně) pronajímatele, ve které zboží převzal, a to nejpozději
v provozní (otevírací) době prodejny posledního dne sjednané doby nájmu, kompletní, včetně příslušenství,
čisté a v provozuschopném stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení oproti stavu, v jakém zboží převzal.
V případě, že zboží není vráceno čisté, je pronajímatel oprávněn účtovat si poplatek ve výši 500,-Kč na
náklady čištění;
nesmí dát zboží do podnájmu, do zástavy či užívání jakékoli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu
pronajímatele;
nesmí zboží zadržet na zajištění jakékoli pohledávky vůči pronajímateli.
7. V případě, že nájemce vrátí zboží pronajímateli před skončením doby nájmu, nemá nárok na vrácení poměrné
ceny nájemného, nedohodnou-li se strany jinak.
8. V případě, že nájemce nevrátí zboží řádně a včas, je povinen za každý započatý den nad sjednanou dobu nájmu
uhradit nájemné, vč. příplatku ve výši 100% nájemného za dobu prodlení za nedodržení termínu vrácení.
9. Vratná kauce zajišťuje splnění povinností nájemce vyplývajících z nájmu. Při skončení nájmu pronajímatel vrátí
kauci nájemci, nebo může být kauce započtena proti: úhradě nájemného, náhradě případného poškození, ztráty
či odcizení předmětu nájmu, úhradě příplatku a jakýchkoliv dalších pohledávek pronajímatele vůči nájemci
v souvislosti s touto smlouvou. Nájemce nemá právo na úroky z kauce.
10. Nájemce uděluje výslovný souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, aby pronajímatel
v rámci plnění této smlouvy, pro komunikaci s pojišťovnou v případě vzniku pojistné události a v rámci předmětu
svého podnikání zpracovával jeho osobní data.

V
dne

Nájemce

Pronajímatel

