
Všeobecné ustanovenia
Za jeden deň požičania náradia sa považuje, ak nájomca vrá� požičané náradie do 24 hodín od
prevza�a náradia . Ak nevie nájomca vrá�ť zapožičané náradie včas treba telefonicky upozorniť

poskytovateľa na číslo 0903 390 132 alebo 037/6302259 o oneskorenom vrátení náradia .

Obchodné a zmluvné podmienky

 

                                               

1. Nájomná lehota sa počíta od dňa a hodiny zapožičania hnuteľnej veci od prenajímateľa nájomcovi. 
2. Nájomca je povinný pred podpisom zmluvy predložiť platný osobný doklad (OP, VP, PAS, Živnostenský list, ...)
3. Nájomca je povinný zložiť zálohu za požičanie náradia, ktorá sa pri vrátení náradia zúčtuje s požičovným.
4. Nájomca sa zaväzuje zapla�ť nájomné za predmet prenájmu podľa platného cenníka, a to v čase vrátenia 
    zariadenia, ktoré bolo predmetom prenájmu.
5. Prenajímateľ prehlasuje, že zariadenie, ktoré je predmetom prenájmu bolo preskúšané, bola na ňom 
    vykonaná údržba a je plne funkčné.
6. Nájomca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že prevzal zariadenie čisté, prevádzkyschopné, bez závad, 
     úplné a že bol oboznámený s obsluhou, údržbou a technickými podmienkami prevádzky.
7. Nájomca podpísaním tejto zmluvy preberá všetku zodpovednosť pri používaní zariadenia, 
     ktoré mu bolo zapožičané.
8. Nájomca sa zaväzuje, že bude zariadenie používať len pre ten druh práce, pre ktorú je zariadenie určené. 
    Pri práci bude dodržiavať predpisy BOZP, používať ochranné pomôcky a bude prevádzkovať zariadenie na 
    vlastné nebezpečenstvo.
9. Nájomca je povinný zaobchádzať s požičaným náradím šetrne a vrá�ť ho do požičovne vyčistené a
     v rovnakom stave ako ho prevzal.
10. Nájomca si zabezpečuje sám na svoje náklady :
     - pohonné hmoty, resp. iný druh energie a mazadlá v zmysle technickej dokumentácie
     - kvalifikovanú obsluhu
11. Nájomca sa zaväzuje nahradiť všetky škody na zariadení a príslušenstve a to hotovostnou platbou v
    pokladni SANN s.r.o. pri úmyselnom poškodení.
12. Nájomca je pri odcudzení náradia povinný uhradiť poskytovateľovi cenu náradia v nadobúdajúcej hodnote.
13. Nájomca je povinný v prípade akejkoľvek závady zariadenia okamžite prerušiť prácu a zariadenie priniesť
      na opravu k poskytovateľovi. Práca s takýmto zariadením je považovaná za úmyselné poškodzovanie.
14. Nájomca zodpovedá za dodržovanie používania predpísaných ochranných prostriedkov obsluhy
      a dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnos� a ochrany zdravia pri práci svojim podpisom.
15. Nájomca nie je oprávnený prenechať zariadenie tretej osobe, ani dať prenajatú vec do prenájmu. 
      Tak�ež nie je oprávnený vykonávať na prenajatej veci žiadne opravy alebo úpravy. Prípadné závady 
      je povinný oznámiť pri vrátení prenajímateľovi. Je povinný vrá�ť zariadenie úplné a čisté, vrátane 
      príslušenstva, ktoré so zariadením prevzal. V prípade porušenia týchto podmienok je prenajímateľ oprávnený 
      účtovať pokutuvo výške 100% finančnej zábezpeky.
16. Túto zmluvu je možné meniť iba so súhlasom obidvoch zmluvných
       strán a to formou písomného dodatku
 

POŽIČOVŇA NÁRADIA

PLATNÉ OD 1.1.2020


