SMLOUVA O VÝPŮJČCE

Č. …………………………….

uzavřená v souladu s § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany
Půjčitel:
Zdravotní potřeby KOPRETINA
se sídlem: Pod Čupy 575/3, 751 17, Horní Moštěnice
jednatel společnosti: Lenka Sekalová
IČ: 02850192, DIČ: CZ7357175529
Tel: 737 42 84 08

E-mail: LenkaSekalova@seznam.cz

Vypůjčitel:
Jméno, příjmení, titul (případně zákonného zástupce): …………………………………………………………………….
Bytem: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kontakt (tel., email) ….………………………………………………………………………………………………………………………

Předmět a cena výpůjčky
Název pomůcky

Inventární
číslo

Měsíční
poplatek

Datum
půjčení

Podpis
Vypůjčitele

Datum
vrácení

Podpis
vypůjčitele

Podmínky platby
Vypůjčitel se zavazuje platit cenu výpůjčky uvedenou ve Smlouvě o výpůjčce, ke které se zavázal svým
podpisem, řádně a včas. Vždy nejpozději k poslednímu dni aktuálního měsíce.
Bezhotovostně na číslo účtu 1260399016/3030, variabilní symbol (číslo smlouvy)
Při převzetí ZP vypůjčitelem bude uhrazena cena za dopravu + montáž a demontáž u polohovacích
lůžek. Při vrácení ZP musí být cena výpůjčky uhrazena nejpozději v den vrácení ZP.

Doba výpůjčky
Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou, a to počínaje dnem jejího podpisu. Minimální doba
výpůjčky jsou 2 týdny. Doba výpůjčky se automaticky prodlužuje vždy o jeden měsíc, pokud není ZP
vypůjčitelem nejpozději v den ukončení výpůjčky vrácena. Dnem ukončení výpůjčky je den vrácení ZP
na pobočku půjčitele, ze kterého byla ZP vypůjčena nebo v den svozu ZP půjčitelem.

Podmínky výpůjčky
Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli ZP v dobrém technickém stavu, v čase a na místě uvedeném
ve Smlouvě o výpůjčce. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se vypůjčené ZP musí být
vypůjčitelem uplatněny nejpozději při převzetí ZP. Půjčitel je povinen poučit vypůjčitele, popř. jeho
zákonného zástupce o způsobu používání ZP. Půjčitel je oprávněn požadovat přístup k ZP za účelem
kontroly, zda ji vypůjčitel užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami Smlouvy o výpůjčce.
Vypůjčitel je povinen tuto kontrolu půjčiteli umožnit.
Vypůjčitel je povinen vypůjčenou ZP užívat výhradně k účelu, k němuž je určena. Vypůjčitel je
povinen se o ZP řádně starat a pečovat o to, aby na ní nevznikla škoda, včetně dodržovat podmínky
a doporučení stanovená půjčitelem. Vypůjčitel je povinen zabezpečit ZP proti jeho odcizení, zneužití
nebo poškození. Porušení některé z těchto povinností je považováno za podstatné porušení Smlouvy
o výpůjčce. V případě zničení nebo ztráty ZP vypůjčitel uhradí pořizovací cenu ZP v plné výši.
Vypůjčitel nesmí, pokud není ve Smlouvě o výpůjčce výslovně stanoveno jinak:
➢ přenechat užívání ZP jiné než ve smlouvě uvedené osobě
➢ bez předchozího písemného souhlasu půjčitele provádět na ZP změny a úpravy.

Závěrečná ustanovení
Vypůjčitel souhlasí s tím, aby údaje z této Smlouvy o výpůjčce včetně jeho osobních údajů byly
zpracovány a uchovány na počítači půjčitele.
Půjčitel může od smlouvy odstoupit rovněž v případě, že vypůjčitel, ač upomenut, neplatí nájemné
v dohodnutých částkách a termínech.
Příloha č. 1 ceník půjčovného a dopravného
Vypůjčitel prohlašuje a ztvrzuje svým podpisem, že veškeré údaje jím poskytnuté pro účely této
smlouvy jsou pravdivé, a že souhlasí se podmínkami výpůjčky ZP uvedenými v této smlouvě.

Datum:

Vypůjčitel (převzal)

Půjčitel (předal)

Příloha č. 1

Ceník půjčovného a dopravného

Elektrické polohovací lůžko (hrazda, postranice, matrace)

500 Kč za měsíc

Antidekubitní matrace s kompresorem

200 Kč za měsíc

Invalidní vozík mechanický

300 Kč za měsíc

Chodítko nízké

100 Kč za měsíc

Chodítko venkovní

150 Kč za měsíc

Chodítko vysoké

200 Kč za měsíc

Sedačka do vany

100 Kč za měsíc

Pracovní stolek k lůžku

100 Kč za měsíc

Klozetové křeslo

100 Kč za měsíc

Poplatek za dovoz nebo odvoz pomůcky

10 Kč za Km (min. 100Kč)

Poplatek za montáž a demontáž elektrického polohovacího lůžka

400 Kč

