Podmínky pronájmu videokamer a příslušenství
Podmínky pronájmu techniky naší firmy, (dále jen podmínky) upravují práva a povinnosti pronajímatele
(Petra Divišová, Křivenická 413/16, 18100 Praha 8, IČO: 68396091) a nájemce. Neupravují-li tyto
podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků pronájmu ustanoveními Obchodního zákoníku.
Nájemce je povinen učinit objednávku pronájmu prostřednictvím kompletně vyplněného
objednávkového formuláře (Protokol o pronájmu) a převzít techniku osobně. Bez podpisu odpovědné
osoby není pronajímatel povinen předat techniku nájemci. Podpisem objednávkového formuláře
souhlasíte, že budeme pracovat s Vašimi osobními údaji. Pronajímatel se zavazuje, že tyto osobní
údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.
Předání techniky
sběrné místo Měšice – barvy laky Triocolor s.r.o., 5. května 457, Měšice
- termín pronájmu je nutné domluvit telefonicky předem na čísle 776 600 121
Vratná kauce
Nájemce se zavazuje při převzetí techniky uhradit vratnou kauci dle typu techniky.
Výhrada vlastnictví
Pronajímatel zůstává po celou dobu pronájmu vlastníkem techniky a nájemce není oprávněn tuto
zastavit nebo jinak zatížit. Nájemce není oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu bez písemného
souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen užívat věc způsobem přiměřeným povaze a určení věci a
v souladu s technickým návodem. Jakékoliv změny na věci je nájemce oprávněn provádět pouze s
písemným souhlasem pronajímatele.
Doba pronájmu
Dobou pronájmu se rozumí období, které uplyne mezi dnem převzetí techniky nájemcem a
dohodnutým dnem vrácení pronajaté věci včetně. Doba pronájmu se počítá ve dnech ( kalendářní den
). Pokud vznikne v průběhu pronájmu požadavek na změnu ( prodloužení ) doby pronájmu, je toto
možné jen na základě potvrzené objednávky.
Termín předání techniky
Nájemce je oprávněn si techniku vyzvednout v předem dohodnuté době.
Seznámení se stavem a obsluhou pronajaté techniky
Nájemce prohlašuje, že se dostatečně seznámí s pronajatou technikou a je schopen její bezchybné a
bezpečné obsluhy.
Odpovědnost za škodu
Podpisem objednávkového formuláře ( protokol o pronájmu ) přechází na nájemce odpovědnost za
škodu na technice. Nájemce odpovídá za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté
technice přístup. Pokud bude technika jakkoliv poškozena je nájemce povinen uhradit pronajímateli
škodu, která mu tímto vznikla. Tato škoda bude uhrazena z částky vratné kauce. Jelikož lze
předpokládat zjištění závady na technice později než v den vrácení techniky nájemcem (skrytá
závada), je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci náhradu škody v době do 7 kalendářních
dnů po dni vrácení techniky. Nájemce je povinen škodu uhradit na základě výzvy pronajímatele.
Dojde-li ke ztrátě či odcizení techniky bude škoda vzniklá pronajímateli uhrazena propadnutím vratné
kauce v plné výši.
Úhrada pronájmu
Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli za pronájem techniky nájemné určené dle platného ceníku.
V případě hotovostní platby je nájemné splatné při převzetí techniky nájemcem.

