Smlouva o výpůjčce
Půjčitel:
Jiří Chromý, BIKE SPORT – Stráž pod Ralskem
Revoluční 228, 47127, Stráž pod Ralskem
IČ: 88742539
Tel.: 605226398
Vypůjčitel:
Jméno a příjmení
Adresa trvalého bydliště
Číslo OP:
Číslo CP:
Číslo ŘP:
Uzavírají podle § 659 a násl. Zákona č. 47/92 Sb. (Občanského zákoníku) smlouvu o výpůjčce.
I. Předmět, účel a doba výpůjčky, záloha
Předmětem výpůjčky je
S výrobním číslem
Vybavené: základní vybavení-viz půjčovní řád
Účelem výpůjčky je používání předmětu vypůjčitelem za půjčovné ve výši stanovené ceníkem půjčovného,
který je součástí této smlouvy
Půjčitel se zavazuje přenechat vypůjčiteli předmět od doby účinnosti této smlouvy po dobu do :
tj.
dnů
hodin
Záloha složená vypůjčitelem je vratná a činí
:
,-Kč
Půjčovné činí :
II. Práva a povinnosti smluvních stran a odpovědnost za škodu
Půjčitel
a) Je oprávněn:
- odstoupit od smlouvy při nedodržení podmínek této smlouvy vypůjčitelem.
- použít vratné zálohy při poškození kola v odpovídající výši.
b) Se zavazuje:
- předat vypůjčiteli předmět v řádném technickém stavu.
Vypůjčitel
a) Je oprávněn:
- používat předmět v souladu s účelem výpůjčky
b) Se zavazuje:
- dodržovat všechny podmínky stanovené Výpůjčním řádem půjčovny jízdních kol.
- chránit předmět před poškozením, ztrátou atp.
- nepůjčovat předmět třetím osobám
- vrátit předmět ihned po skončení období trvání této smlouvy
- v případě poškození předmětu poskytnout vratnou zálohu k pokrytí nákladů oprav
- uhradit v plné výši náklady, které nebyly pokryty vratnou zálohou na opravy předmětu, a to
v plné výši nejpozději do deseti dnů po obdržení vyúčtování od půjčitele a to i v případě
zničení nebo ztráty předmětu.
III. Závěrečná ustanovení
Smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
Smluvní strany si smlouvu i půjčovní řád pozorně a řádně přečetli a souhlasí se vším výše uvedeným.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Ve Stráži pod Ralskem, dne ………………………

Půjčitel……………………………

Vypůjčitel………………………………………

