Smluvní podmínky
o pronájmu svařovacího soustrojí polyolefinových trub.
Tyto podmínky jsou přístupné na webových stránkách CS PLASTING a jsou
závazné pro nájemce a pronajímatele svářecího soustrojí.
Jsou nedílnou součástí ZÁPUJČNÍHO LISTU, jako jediným psaným
dokumentem o předání a převzetí soustrojí stvrzené podpisem pronajímatele a
nájemce.

I.
Předmět smlouvy

1. Svářecí soustrojí na plastové trubky
2. Nájem se sjednává od …(dle dohody) na dobu cca… , dle potřeby nájemce.
3. Pracovní stroj bude předán a po ukončení pronájmu převzat v místě provozovny
CS PLASTING s.r.o., což bude potvrzeno v ZÁPUJČNÍM LISTĚ, který je nedílnou součástí této
smlouvy.
II.
Nájemné a platební podmínky, kalkulace sazeb
1. Nájemné činí DLE TYPU SOUSTROIJÍ bez DPH za každý kalendářní den. U každého soustrojí
je stanovena kauce dle ceny soustrojí, která bude zúčtována po navrácení soustrojí jako záloha.
2. Nájemné bude hrazeno bezhotovostním převodem na účet pronajímatele. Fakturováno bude vždy
na konci měsíce za uplynulý měsíc, splatnost faktury 14 dní. Jako variabilní symbol uvádět číslo
faktury.
3. V případě zpoždění s placením daňového dokladu je nájemce povinen zaplatit pokutu za každý
den prodlení ve výši 1% z dlužné částky.
4. Cena pronájmu je stanovena částkou za jeden kalendářní den.
5. Nájemce nese po celé období pronájmu náklady na běžnou denní údržbu a čištění předmětu
pronájmu.
III.
Podmínky použití stroje
1. Jedná-li se o pronájem stroje bez obsluhy je nájemce povinen zajistit, aby předmět nájmu byl
používán v souladu s platnou ČSN EN 1 3 0 6 7 . Nájemce se v této souvislosti zavazuje
zabezpečit obsluhu předmětu nájmu kvalifikovanými osobami, které budou splňovat veškeré
právními předpisy stanovené náležitosti pro řádnou obsluhu předmětu nájmu. Nájemce se dále
zavazuje zajistit, aby tyto osoby splňovali veškeré bezpečnostní předpisy závazné pro obsluhu
předmětu nájmu.
2. Předmět nájmu je možné užívat pouze k účelu , k němuž je homologován. Nájemce je povinen
dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze, sledovat případný únik provozních hmot (hlavně
hydraulického oleje) a denně kontrolovat dotažení šroubů a funkci všech bezpečnostních prvků.
3. Nájemce je povinen udržovat předmět nájmu v řádném stavu, chránit jej před zničením,
poškozením, nadměrným opotřebením, odcizením apod. Nájemce nese riziko poškození, zničení,
ztráty a předčasného opotřebení předmětu nájmu. Výskyt těchto událostí nezbavuje nájemce
povinnosti platit sjednané nájemné až do doby předání soustrojí do provozovny CS PLASTING.

4. Nájemce zodpovídá za stav a vhodnost terénu, únosnost podloží a využití stroje dle technických
parametrů .
5. V případě poruch na stroji je třeba bezodkladně informovat pronajímatele, případně musí být
stroj ihned odstaven. Nájemce nesmí bez předchozího svolení pronajímatele provádět opravy ani
jakékoliv úpravy stroje.
6. Nájemce je povinen strpět v nezbytném rozsahu kontrolu stavu předmětu nájmu ze strany
pronajímatele,musí zajistit dosah odpovědné osoby prostřednictvím mobilu..
7. Eventuelní poškození a znečištění je pronajímatel oprávněn nájemci vyfakturovat.
IV.
Povinnosti pronajímatele
1. Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět pronájmu ve stavu způsobilém k obvyklému
používání. V případě poruchy vymění nezpůsobilý díl,nebo součást a dobu opravy včetně času na
přepravu odečte z času pronájmu.
2. Při předání předmětu pronájmu bude servisním technikem provedeno zaškolení obsluhy, která
bude předmět pronájmu obsluhovat. Pronajímatel poskytne bezplatně veškeré servisní práce
související s nutnou údržbou a opravami, za něž nájemce neodpovídá.
V.
Pojištění
1. V případě nehod a vzniku jiných škod ručí nájemce zásadně za všechny způsobené škody.
Nájemce také odpovídá za ztrátu nebo odcizení stroje (i jeho části) a je povinen ji ohlásit
pronajímateli a Policii ČR.
2. Pronajímatel neručí za škody, které vzniknou provozováním předmětu nájmu nebo v souvislosti s
ním nájemci nebo třetí straně.
VI.
Vlastnictví, převody práv
1. Nájemce se zavazuje, že v průběhu pronájmu s žádnou třetí stranou neuzavře smlouvu ( např.
zastupitelskou, nájemní, prodejní, atd.), která by se týkala zařízení pronajímatele. Zařízení nesmí
nájemce nikomu ani bezplatně půjčit a nesmí jej dát do zástavy. Veškerá taková ujednání nebo
smlouvy s třetí stranou jsou neplatná a nájemce nese plnou zodpovědnost za eventuelně vzniklé
ztráty.

VII.
Zrušení a odstoupení od smlouvy
1. Nájemce je oprávněn zkrátit sjednanou dobu pronájmu. Nájemce může požádat pronajímatele
o prodloužení sjednané doby pronájmu. Pronajímatel se zavazuje, že bude-li to situace
umožňovat, zejména nebudou-li již sjednány další pronájmy stroje, umožní nájemci prodloužení
doby pronájmu stroje.
2. Okamžité zrušení smlouvy je možné pokud nájemce: zjevným způsobem hrubě porušuje
ustanovení této smlouvy, je nejméně 10 dnů v prodlení s placením nájemného nebo jiných náhrad za
servisní práce apod., vstoupí do konkurzu nebo likvidace. Výpověď je platná okamžikem jejího
doručení nájemci. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena třetího dne poté,
co byla podána na poštu. Od tohoto okamžiku nesmí nájemce stroj používat. Pronajímatel je
oprávněn ihned po doručení výpovědi odebrat nájemci předmět pronájmu. Nájemce je povinen do
14 dnů zaplatit pronajímateli všechny účelně vynaložené náklady spojené s odejmutím předmětu
pronájmu.
VIII .
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva o pronájmu pracovního stroje , jakož i vztahy z ní vyplívající a s ní související se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR.
2. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
v zápůjčním listě.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze na základě oboustranně odsouhlasených a číslovaných
písemných dodatků.
4. Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla právně neúčinná, nedotýká se to platnosti
ustanovení zbývajících. Právně neúčinné ustanovení lze dle možnosti nahradit platným
ustanovením, které by odpovídalo jeho hospodářskému obsahu.
5. Zápůjční list je vyhotoven ve dvou provedeních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom výtisku.
6. Tato smlouva se dle ujednání účastníků řídí obchodním zákoníkem.

